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 تقديم الكتاب 
 

ِبسم " ْ ِ الرحمن الـرحيمِالـلـهِ ِ َّ َِّ َ َوالحمـد هلل رب العـالمني الـذي خلـق اإلنسـان " ْ َِ َ ِّْ َ ِ َّ ِ ُ ْ َ
ًوهداه النجدين، والذي ندعوه دوما أن  ْ ُ ُ ْ ْيلَ ْهمنا ُرَشدنا، وأن يهُ ُ ْ ْ َ ِ ْدينا إىل سِبيله الَقويم، ِ ِ َ

والصـالة والسـالم عـىل .  يـوم الـدينوطريقه املستقيم، وأن يصلح لنا ىف ذرياتنا إىل
 . عليه وسلم، وعىل آله وصحبه أجمعنيالـلـهسيدنا محمد صىل 

إن اتساع معرفة اإلنسان بأرسار الحياة والطبيعة وتفسري املجهول مـن .. وبعد 
الحقائق، نتيجة لألبحاث والدراسات واإلكتشافات العلمية، وما تطالعنـا بـه مراكـز 

دمييات املتخصصة من مكتشفات ومخرتعات علمية جديدة، البحوث العلمية واألكا
إذ أخـذت . تضاف إىل املعارف السابقة، قد أدت إىل سيطرة اإلنسان عـىل الطبيعـة

اإلنجازات العلمية تتزايد برسعة مذهلـة حتـى أصـبحت تتضـاعف خـالل سـنوات 
ي إن هذا التقدم العلمي الذي تحقق والـذ. قليلة بعد أن كانت تزداد ببطء شديد

 ىف القرن الحايل ينتظر أن يصاحبه قيم ونظـم علميـة - الـلـه بإذن -سوف يتحقق 
 ثـورة معرفيـة كبـرية جـديرة بالتأمـل، - بحد ذاتهـا -وتطورات تقنية جديدة متثل 

ًوالوقوف عندها مليا برؤية جادة، وفاحصة من قبـل باحثينـا وعلامئنـا، وأن يكـون 
 .رهالهم دور فاعل ىف اإلضافة إليها، وتطوي

ًوىف هذا السياق يعد التعليم جزءا من فلسفة تربوية تقدم لألفراد والجامعات 

القيم اإلنسانية التى تتفق مع احتياجاتهم ىف بيئاتهم الثقافيـة واالجتامعيـة، وهـى 
تستخدم خـرباتهم الخاصـة، وتفكـريهم املنطقـي حسـب مسـتوياتهم مـن النضـج 

 بطريقة متكاملة ومتوازنة من -لقامئة  عن طريق املؤسسات التعليمية ا-والكفاءة 
أجل تحقيق هدف نهايئ هو الوصول إىل حيـاة سـعيدة، وسـياق اجتامعـي نشـط، 
وتعليمهم كيفية املحافظة عىل عالقات متوافقة مع البيئة، والنظـر باستبشـار نحـو 

ًأننا ال نستطيع دامئا أن : "املستقبل ىف ضوء ما تعارف عليه ىف األوساط الرتبوية من

بنى املستقبل لشبابنا وأطفالنا، ولكننا نستطيع أن نبنى شبابنا وأطفالنـا ملسـتقبلنا ن
وأن إـحـدى مـفـردات بـنـاء الـشـباب لألـمـة التعاـمـل ـمـع ـسـياقات البيـئـة الرتبوـيـة "

واالجتامعية، حيث إن اإلنسان ىف مسرية حياته يتعرض لشتى ألوان املثريات البيئية 
ات العجز، وتوقعه ىف براثن االستسالم، والتيقن التى قد تفتك بقواه، وتكسبه معطي

 .بأنه ال حول له وال قوة
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وىف هذا الصدد استخدم سيلجامن مفهـوم العجـز ىف تجاربـه منـذ سـبعينيات 
القرن املاىض، واستخلص من هـذه التجـارب أن التعـرض لصـدمة مؤملـة يـؤدى إىل 

تجنـب الصـدمة، حيـث   يف التعلم التايل لكيفية الهـروب أو  Interferenceعائق 
 وفرست هـذه النتـائج كإشـارات -ًجلس الكائن الحي ساكنا عند حـدوث الصـدمة 

لعجز دافعي ومعريف وانفعايل،أي أن توقف الكائن الحي عـن إصـدار أي اسـتجابة 
بأنها حالة عجز مـتعلم لكـون الكـائن الحـي اعتقـد وتوقـع أن " سيلجامن "عرفها 

 .استجابته لن تؤثر ىف النتيجة

 سبيل املثال تخيل أنك عىل مـنت بـاخرة بـاملحيط األطلنطـي، واصـطدمت عىل
تلك الباخرة بجبل ثلجي، وبدأت يف الغرق، وال يوجد قوارب نجاة كافية لكـل فـرد 
عىل الباخرة، وكذلك هناك القليل من أصدرة النجاة وهى ثوب من الفلبني للوقايـة 

عـىل القفـز ىف امليـاه ًمن الغرق، مبجرد حدوث ذلـك، فسـوف تجـد نفسـك مجـربا 
املثلجة، وتعرف أنك لن تجد ما يساعدك، وتعرف أنك سوف تحيا لدقائق معدودة، 
ًبعدها ستفارق الحياة غرقا، وال يوجـد أى شـئ تسـتطيع عملـه، حتـى ولـو مجـرد 

ًتغيري بسيط لهذا املوقف، وهذا ما تعنى به كلمة العجز ْ ُ. 

تأثري إيجايب عىل النتـائج، ومـع فالعجز هو اقتناع الشخص بأن أفعاله ليس لها 
، ومجـرد Actual Helplessnessذلك، فإنه من املهم أن منيز بني العجـز الحقيقـي 

، والثاين تصـوري، Realحقيقي : ، فاألولSense Of Helplessnessالشعور بالعجز 
كام .. ًإدرايك، حيث يتصور الفرد بأنه عاجز، ىف حني أنه ليس عاجزا ىف حقيقة األمر 

ونادرا مـا نجـد ىف الحيـاة . Subjective والثاين ذاىت Objectiveاألول موضوعي أن 
ًفردا عاجزا مثل املوقف الكارىث السابق، وهو حالـة البـاخرة الغارقـة، إال أن عديـد  ً
من األفراد يكتسبون استجابة العجز ىف حياتهم العادية، مثلهم مثل ضحايا البـاخرة 

ليسـت عـرض ملـرض عقـىل معـني، ولكنهـا عـرض الغارقة، كام أن اسـتجابة العجـز 
لعملية عامة تؤدى إىل عديد من األعراض املختلفة مثـل، االكتئـاب، إدراك الفشـل، 
نقص التوكيدية، توقع الفشل، وإدراك تدىن معطيات الفرد اإليجابيـة، حتـى املـرض 

 :العضوي، باإلضافة إىل بعض األعراض األخرى من قبيل

 . وما بها من أحداث ومواقف خارج نطاق سيطرتهإدراك الفرد أن حياته  - 
إدراك الفرد أنه ال يستطيع التحكم ىف مصريه، وعجزه يف وضـع خطـة، ووضـع   - 

 .هدف، وأحيانا يشعر بنوبات اكتئاب وقلق



 تقديم الكتاب 
 

 9

النظرة التشاؤمية للحياة، والسلبية، والكسل، وفتور الهمة عندما يواجه الفـرد   - 
 .مواقف بها قدر من التحدي

الشعور بأن اآلخرين،واملواقـف،والظروف وليسـت قراراته،وأفعالـه هـي التـي  - 
 .تتحكم ىف مصري حياته، وتوجيه أهدافه

وهنا يعرب العجز املتعلم عىل نقص مـرات املحاولـة نتيجـة اعتقـاد الفـرد أنـه 
مهام حاول فلـن يـنجح، ولـن يصـل إىل نتيجـة، وقـد يحـدث العجـز عـادة عنـدما 

 السيطرة عىل فشـله، مبعنـى أن الشـخص بعـد سلسـلة مـن التستطع خربات الفرد
ًالخربات التي يرى فيها أن استجابته ال تغري شيئا من النتيجة، يتعلم أنه ال يستطيع 

التحكم ىف أسباب حدوث النتائج،  ونتيجة لذلك تتكون لـدى الفـرد نزعـة تفضـيل 
ًا، وغالبا يستخدم ًعدم بذل الجهد، ويفضل أن يكون سلبيا بدالً من أن يكون إيجابي ً

وعنـدما . أساليب أقل كفاءة لحل املشكالت، وقد يفشل ىف إنهاء املهمة مـرة ثانيـة
ينمو لدى الفرد توقعا بأن عديد من األحداث غري قابلة للـتحكم، فـإن ذلـك يعتـرب 

 لسلوكات العجز، نتيجة إلدراك الفرد بأنـه يعتـاد الفشـل، وعـدم Riskًعامالً مهيئا 
وىف السياق الرتبوي مثال نجد أن التلميـذ الـذي يتكـرر فشـله يف . .جدوى محاوالته

مهمة ما ويدرك أن سبب فشله نقص القدرة، تنمو لديه انفعاالت سلبية وانخفاض 
 .ًيف تقدير الذات، وال يتوقع تحسنا ىف أدائه ىف املستقبل عىل املهام املشابهة

م والتعرـيـف وىف ـضـوء ذـلـك يـسـتعرض الفـصـل األول ـبـدايات العـجـز اـملـتعل
ويقدم الفصل الثاين قضـايا . باملفهوم ومراحل تطوره وكيفية إدراكه من قبل األفراد

العجز ىف (ًوصفية ملعطيات تربوية تعد عامالً محوريا ىف تكوين العجز املتعلم مثل 
املدرسة والكلية، وعالقة العجز باإلعاقة، وإعاقة التوحد، وصعوبات التعلم، وتقدير 

ً من القضايا الرتبوية التى تهيئ األطفال والتالميذ واألفراد عموما إىل وغريها) الذات

ويقدم الفصل الثالث من هذا الكتاب قضايا وسياقات العجز املـتعلم . تعلم العجز
االجتامعية، وهى قضايا وسياقات لها عالقة بـتعلم العجـز، وهـى عـىل الـرغم مـن 

املجتمع، إال أنهـا تـؤثر عـىل الفـرد كونها اجتامعية أى تأىت من خالل عالقة الفرد بـ
 .الخ.. أينام يوجد ىف املدرسة، ىف العمل، ىف املنزل، ىف السياسة 

  من وراء القصد، وهو يهدى السبيلالـلـهو

 
 الفرحاىت السيد محمود. د

 24/4/2009 القاهرة ىف 
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 الفصل األول

 "البدايات، واملفهوم"العجز املتعلم 
 

 مقدمة 
للعجز املتعلم عامالن محوريان، يتعلـق األول مبحـاوالت تفسـري التشـابه بـني 
. العجز املتعلم لدى اإلنسان، والحيوان بعد تعرضهام لصدمات غـري قابلـة للـتحكم

ويتعـلـق الـثـاين بتفـسـري العـجـز اـملـتعلم ـلـبعض املـشـكالت الحياتـيـة واالجتامعـيـة 
 Evening مـن أخبـار املسـاء - عىل حـد قـول سـيلجامن -الرتبوية، والتي تتنوع و

news التلفزيونية إىل محنة القديس بول Saint Paul)1( وميكن التعرف عىل العجز 
 : املتعلم من خالل ثالثة معايري رئيسة هى

 التي يظهرها الكـائن الحـي: Inappropriate Passivityالسلبية غري املناسبة   -1
 .عند مواجهة متطلبات موقف تكون فيه املواجهة فعالة

والتـي تـؤدى إىل  : Uncontrollable Eventsاألحداث غـري القابلـة للـتحكم   -2
ردود أفعال معينة تجعل الكائن الحي يشعر بالعجز، ويعتقد أن الفشـل مـن 

 .ًنصيبه، وأنه مهام يبذل من جهد، فالنتيجة حتام ستكون الفشل

وهـى : Cognitions Of Learned Helplessnessجـز املـتعلم معـارف الع -3
معارف تتوسط إدراك ومامرسة سلوكات العجز املتعلم، واألحداث غري القابلـة 

 وقابلـة للتعمـيم ىف مواقـف - ىف طبيعتهـا -للتحكم، وقد تكون غـري واضـحة 
جديدة، وميكن استخدام هذه املعايري لتقدير الدرجة التي تـؤدى عنـدها أيـة 

كلة أو قضية اجتامعية وتربوية إىل العجز املـتعلم، ومـن مـؤرشات العجـز مش
 :املتعلم ىف هذه املواقف ما يىل

قد يترصف الفرد بطريقة سلبية ىف جميـع املواقـف، وبـالرغم مـن ذلـك فـإن  -أ 
 السلبية املتعلقة بالعجز تحدث ىف املواقف التي اليرتبط فيها الجهـد بتحقيـق 

 

                                                           
 & MicMann(طبيقـات العجـز املـتعلم، قـدمها مـيكامن ومـيكامن  أحـد ت: القـديس بـول   -1

MicMann, 1983 ( عن كتابات العهد القديم لبول، حيث يصف القديس بول حالة اإلنسـان "
 سلوك غـري الئـق، ملـئ بكـل صـفات الوضـاعة، الرش، الحسـد، املكـر، ملـئ .أنها عقلية وضيعة

وهو شخص يحب الخوض ىف سرية النـاس، مفـرتى، بالحقد واإلجرام،النزاع، والخداع، والكراهية، 
كاره للرب، وقح، متكرب، محب للتفاخر، مبتكر لآلثام، غري مطيـع لوالديـه، غبـى ال ذمـة لـه وال 

، أيضا يرى بول أن الناس عاجزون عـن تغيـري طبيعـتهم أو )Romans: 28-31(قلب، وال رحمة 
أستطيع فعلـه، وإىل جانـب أن األحـداث أنا أستطيع متنى ما هو جيد، ولكن ال : طبيعة اآلخرين

ًغري املمكن التحكم فيها تكرث معارف العجز أيضا ىف كتابات بول، حيث أراد بول كثريا أن يصـبح  ِ ُ
 .ًخبريا لكنه مل يستطع تحقيق هذا األمل
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 ويتصور سيلجامن أن السـلبية ىف مواقـف العجـز تـأىت بعـد ..النتائج املرغوبة
بكلـامت . مكافأة استجابات العجز، وكف أو إطفاء استجابات مواجهـة العجـز

أخرى تأىت سـلبية الفـرد بعـد مكافأتـه عـىل سـلبيته، وعقابـه عـىل إيجابياتـه 
ونشاطه، وبالتايل يتشكل لدى الفرد معطيات العجز، والتيقن بعدم جدوى أى 

 .يقوم بهجهد 

من الطبيعي أن أى فرد مير بخربات وأحداث ومواقف قد تكون ىف جـزء منهـا  -ب
 يركـز العجـز املـتعلم عـىل -ً وكام ذكرنا سابقا -أو معظمها غري قابلة للتحكم 

أهمية األحداث غري القابلة للتحكم وإدراكها، وليس عىل خصائصها الصـدمية، 
ًل التحكم تجريبيا بأسلوب منفصـل وميكن اختبار إدراك نقص التحكم ىف مقاب

عن الخصائص الفيزيقية للصدمة، وعـىل الـرغم مـن صـعوبة ذلـك ىف الواقـع، 
.. فإنه من األهمية مبكان أن يحاول الباحثون االهـتامم بـإدراك نقـص الـتحكم

حيث ينظر إىل منوذج العجز املتعلم عىل أنه أمر سـهل مـن خـالل تأكيـده أن 
ك الكائن الحي بعدم قدرته عـىل الـتحكم، وبالتـايل العجز املتعلم يرتبط بإدرا

يـهـتم الـبـاحثون مـبـا إذا ـكـان األـفـراد ـيـدركون ـعـدم ـقـدرتهم ـعـىل اـلـتحكم ىف 
األحداث أم ال؟ فإدراك األفراد عدم قـدرتهم عـىل الـتحكم يـؤدى إىل تشـكيل 
وتعميق العجز، وهذا ما نهجته دراسة االستجابات االنفعاليـة لحـادث انهيـار 

 واختلـفـوا ىف Breakup) انهـيـار(ـيـث ـمـر األـفـراد ـبـنفس الـحـدث ـعـاطفي، ح
إدراكهم للتحكم ىف هـذا الحـدث، وأدى هـذا االخـتالف إىل تنـوع االضـطراب 
لديهم، فكلام انخفض، أو اختل التحكم املدرك ىف هذا الحـدث، زادت أعـراض 
االكتـئـاب ـلـديهم، وىف ـهـذا الـشـأن يـعـرب ـسـلوكاتهم وأداءاتـهـم ـعـن عـجـزهم 

)Peterson, et al,1995.( 

فالعجز املتعلم ظـاهرة معرفيـة . ترتبط سلبية الفرد مبعارفه وإدراكه لألحداث - ج
Cognitive Phenomenon ـيغ ـي للـص ـكل الحقيـق ـم أن الـش  Schemas رـغ
 لهذه الظـاهرة Cognitive Representationsاملعرفية أو التمثيالت املعرفية 

 .ٍمل يزل غري واضح

 
 :م بدايات العجز املتعل

 اـسـتخدم ـسـيلجامن مفـهـوم العـجـز اـملـتعلم ىف تجارـبـه مـنـذ ـسـبعينيات الـقـرن 
املاىض، واسـتخلص مـن هـذه التجـارب أن التعـرض لصـدمة مؤملـة يـؤدى إىل عـائق 

Interference يف التعلم التايل لكيفية الهروب أو تجنب الصدمة، حيث جلس الكائن 
 ئج كإشـارات لعجـز دافعـي  وفرست هـذه النتـا-ًالحي ساكنا عنـد حـدوث الصـدمة 
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أى أن توقـف الكـائن الحـي عـن إصـدار أي . ًومعريف وانفعايل وأيضا عجـز سـلوىك
بأنها حالة عجز متعلم، ألن الكائن الحي اعتقـد وتوقـع " سيلجامن"استجابة عرفها 

 .أن استجابته لن تؤثر ىف النتيجة

الكـائن الحـي منها ماذا يحدث عندما يتعرض : وهنا يثار عديد من التساؤالت
لنتائج غري قابلة للتحكم؟ هل يحاول الـتحكم ىف النتـائج أم ينسـحب؟ وهـل تـؤثر 
هذه الخربات عىل أداء الكائن الحي يف املهـام املقبلـة؟ مـن الـذي يستسـلم، ومـن 
الذي ال يستسلم؟ من الذي يواجه أو يتمثل املوقف عندما يصادف فشالً ىف عمله؟ 

تساؤالت، قام سـيلجامن وزمـالؤه بتعـريض مجموعـة وملاذا؟، ولإلجابة عىل هذه ال
من الكالب لعدد من الصدمات الكهربائية املؤملة، والتي مل يكن ىف مقدور الكـالب 
الهروب منها أو تفاديها، وكان هناك مجموعة أخرى من الكالب مل يكن لهـا سـابق 

ة يف خربة بتلك الصدمات الكهربائية املؤملة والحتمية،حيث وضعت هـذه املجموعـ
مكان تستطيع فيه تجنب أخذ الصدمة الكهربية، وتعلمـت كيـف تسـتجيب لحـل 
هذا املوقف املشكل عن طريق الجري إىل غرفـة أخـرى كانـت متـوفرة ىف املوقـف 

ولقد كان سـلوك الكـالب التـي سـبق لهـا التعـرض للصـدمات الحتميـة . التجريبي
قـى أول صـدمة توقفـت ًمختلفا عن سلوك تلك التي مل متر بهـذه الخـربة، فبعـد تل

ـة يائســة ال تحــاول الهــرب مــن  ـت ىف حاـل املجموعــة األوىل عــن الجــري وظـل
الصدمات،يبدو أنها قبلت املثري املؤمل،ومل تحـاول تعلـم اسـتجابة الهرب،واكتسـبت 
ًنوعا من العجز واختل أدائها، وفقدت القدرة والدافع عـىل أداء السـلوك، وتسـمى 

 .(Seligman, 1998)هذه الحالة بالعجز املتعلم 

ًوعند وضع كلب مل تجر عليه تجارب من قبل، حيث جرى الكلب خائفـا عنـد 
بداية الصدمة الكهربية األوىل حتى تسلق الحـاجز بطريقـة عشـوائية وهـرب مـن 
الصدمة، وىف التجربة التالية جرى الكلب وعرب الحاجز بطريقة أرسع منهـا ىف املـرة 

ً الكلب ماهرا جدا ىف الهـروب برسعـة، وتعلـم األوىل، وخالل اختبارات قليلة أصبح ً

ًاختبار أصبح الكلب هادئـا متامـا ووقـف ) 50(كيف يتجنب الصدمة، وبعد حوايل  ً
ًأمام الحاجز، وعند بداية عالمة صدمة جديدة يقفز الكلب متشوقا، ونادرا ما كانـت  ً

الهـروب الصدمة تؤثر عليه مرة ثانية، لكن الكالب الـذين تعرضـوا لصـدمة ال ميكـن 
ًمنها، أظهـروا منوذجـا مختلفـا للغايـة، وكانـت ردود فعلهـم األوىل هـى نفـس ردود  ً 

 ثانيـة لكنـه بعـد ) 30(فعل الكلب األول، فقد جرى هذا الكلـب هنـا وهنـاك ملـدة 
ذلك توقف عن الحركة، ورقد ثم عوى بصوت خافت وبعـد دقيقـة انتهـت الصـدمة 

  هروب، لقـد حـاول الكلـب قلـيالً ىف البدايـةوفشل مرة أخرى ىف التجربة التالية ىف ال
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 قليلة توقف عن املحاولـة، وتقبـل الصـدمة بسـلبية، وىف كـل التجـارب ٍوبعد ثوان
التالية استمر فشل الكلب يف الهروب من الصدمة، وتفسري ذلك أن الكالب أدركـت 
ًوتعلمت ومتثلت معرفيا أن هناك انفصاالً بـني مـا تبذلـه مـن جهـد، والهـرب مـن 

لصدمات، فضـالً عـن توقعهـا أن الصـدمات مشـابهة يف املسـتقبل، ويـتعمم عـدم ا
توقعها للتحكم إىل الصدمات األخرى التي تتعرض لها، حتى ولو كان هناك أمـل يف 

ـتحكم  ـة . (Seligman, 1998)اـل ـيالت املعرفـي ـات والتحـل ـإن الدراـس ـا ـف ـن هـن وـم
قـدان السـيطرة عـىل لسيلجامن وزمالئه ركزت عىل كيفية شـعور الكـائن الحـي بف

األحداث وتركزت معظم بحوثهم يف بادئ األمر عىل الحيوان، ثم تحولوا بعـد ذلـك 
إىل دراسة اإلنسان، وقد الحظ سـيلجامن وزمـالؤه أن الكائنـات الحيـة التـي سـبق 
وتعرضت ملواقف العجز املتعلم، وتعودت فيها أن تتلقى صدمات كهربائيـة مؤملـة 

تى إيقافهـا، مل تحـاول اإلقـدام عـىل شـئ مـا إليقـاف ال تستطيع الهروب منها، وح
الصدمات الكهربائية ىف هذا املوقف الجديد، بل يبدو أنهـا كانـت تتقبـل مصـريها 
بسلبية ظاهرة، وقد فرس الباحثون ذلك بأنها تعلمت عىل أن تشعر بالعجز ونقـص 

ت ًالحيلة، وكان هذا السلوك ينـاقض متامـا سـلوك املجموعـة الضـابطة، حيـث كانـ
تقدم عىل أنواع مختلفـة مـن السـلوك، وتحـاول بطـرق عشـوائية متكـررة تفـادى 
الصدمات حتى توصلت إىل االسـتجابة التـى أوقفـت هـذه الصـدمات املؤملـة، ثـم 

 .تعلمت هذه االستجابة الجديدة وكررتها بعد ذلك ىف املواقف التالية

 يف اسـتجابة ًوقد توصل عديد من الباحثني إىل نتائج تثبت أن هنـاك انخفاضـا
الكائن الحي نتيجة عدم قدرته عىل التحكم ىف النتائج، وتعلم أن أي نتيجة تحدث 

 عنـدما - مـثلام حـدث ىف معامـل بـافلوف -بشكل منفصل عن جهده واستجاباته 
توقف الكائن الحي عـن إصـدار أي اسـتجابة، ومل يبـذل أي جهـد لـىك يهـرب مـن 

ات، وأصـبح ال يكـرتث بـاملثريات اإليجابيـة ًالصدمات املؤملة، واستسلم متاما للمـؤثر
 التي تساعده عىل الهروب من املوقف، ويبدو أن هذا الكـائن الحـى تقبـل مصـريه 
ــرة  ـىل السيـط ـه ـع ـه وقدرـت ـص فاعليـت ـل نـق ـة، وإدراك ومتـث ـور ىف الهـم ـلبية وفـت بـس

(Mikulincer, 1994) مبعنى أن الشخص بعد سلسة من الخربات التي يرى فيهـا أن 
ًه ال تغري شيئا من النتيجة يدرك ويتعلم أن السلوك والنتيجة مستقالن، وهى استجابت

حالة نفسية سلبية يصل فيها الفرد إىل القناعة بأنه ال ميلك الكفايـة الذاتيـة املناسـبة 
لتحقيق أهدافه، أو املهام املطلوبة منـه بسـبب الخـربات املاضـية التـي يتكـرر فيهـا 

 علـم أنـه ال قـدرة له،ويـدرك أن األحـداث الخارجيـة الفشل حتى يصل به األمر إىل ت
  ـهـى الـتـي تـسـريه، وال ـقـدرة ـلـه ـعـىل مواجهتـهـا، وتتـشـكل وتنـمـو لدـيـه انفـعـاالت
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ًسلبية وانخفاض ىف تقديره لذاته، وال يتوقع تحسنا ىف أدائـه ىف املسـتقبل، ويكـون 

 .ًأداؤه أكرث خوفا بعد الفشل عنه قبل الفشل عىل نفس املهام

: تلخيص مالحظات الباحثني عىل كائنات املجموعة التجريبية فـيام يـيلوميكن 
عندما تعرضت الكائنات للصدمات الكهربائية بـدا عليهـا هيـاج يف بـادئ األمـر،ثم 
ًخفت حدته تدريجيا وحلت محلـه مظـاهر تشـري إىل السـلبية واليـأس، وحتـى ىف 

ًنـا تسـتمر ىف التجـوال حالة إيقاف الصدمات الكهربائية كانت الكائنات الحية أحيا
داخل الصندوق ىف انزعاج ظاهر، ونفاد صرب شديد، وكانت طريقة نباحها تدل عىل 
خوفها، وكانت ىف أحيان أخـرى تتوقـف عـن السـري، وتبقـى مكانهـا دون حركـة أو 
مقاومة، ومع استمرار التجربة تحولت إىل حالة قريبة من االكتئاب،حيث أصـبحت 

ويشـري سـيلجامن وزمـالؤه إىل ..  فقدان الشهية والهـزالكائنات سلبية خاملة تعاىن
 : أنها كانت تعاىن من أربعة أنواع أساسية من العجز هم

 Motivational Deficits عجز دافعي -1

انخفاض دافعية الكائن ىف محاولة التحكم ىف األحـداث، أي إذا حـاول الكـائن 
ع بسـهولة وبرسعـة عـن الحي ىف البداية ومل يستطع التحكم ىف الحدث نجده يقلـ

وبكلـامت أخـرى يتمثـل العجـز الـدافعي ىف . املحاوالت التالية للتحكم يف الحـدث
إيقاف التعلم من خالل خفض استجابة الفرد اإلرادية، وعدم وجود بواعث ملحاولة 
ًإيجاد استجابة مواجهة جديدة، وغالبا نقول أن الفرد ال يحـاول، وأكـدت األبحـاث 

العتقـاده بعـدم امتالكـه معطيـات الـتحكم يف . ًن يكون عاجزاأن هذا الفرد تعلم أ
ُعمليات التعلم، وبعد مرات عديدة من الفشل يسـتكني، ويبقـى سـلبيا، وال يْقـدم  ً

 .عىل أية محاولة

ويذكر سيلجامن أن الدافع لبدء استجابة إرادية ىف موقـف العجـز لـه مصـدر 
 واإلشباع، وىف غياب هذا الدافع أساس هو التوقع بأن االستجابة ستؤدى إىل االرتياح

)  حيـوان-إنسـان (فإن االستجابة اإلرادية ستقل باملثل، فعندما يتعلم الكائن الحى 
أن اإلشباع أو النتيجة التى يحصل عليها مستقلة عـن االسـتجابة، فـإن التوقـع بـأن 
االستجابة ستؤدى إىل اإلشباع وتحقيق النتيجة ينخفض أوقد ينعـدم، وبالتـايل تقـل 
بداية االستجابة، وىف معظم الحاالت فإن الدافع لعمل استجابات إرادية للتحكم ىف 

يأيت من التوقع بأن االستجابة سـوف تـؤدى ) كالطعام، التحكم ىف الصدمة(النتيجة 
إىل هذه النتيجة، وعندما يتعلم الكائن الحـي أن النتيجـة مسـتقلة عـن االسـتجابة 

 تحقيـق النتيجـة يـنخفض، ومـن ثـم يتضـاءل فإن التوقع بأن االستجابة تـؤدى إىل
 .الدافع لالستجابة
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 Cognitive Deficits عجز معريف -2

ضعف قدرة الكائن الحي عـىل الـتعلم مـن خرباتـه السـابقة واالسـتفادة مـن 
مثريات املوقف التي تساعده عىل الهروب، بكلـامت أخـرى ضـعف قـدرة اإلنسـان 

سلوكاته عىل التحكم ىف العواقـب، مهـام عىل التعلم بأنه قادر من خالل ترصفاته و
، أو ـصـعوبة التـصـديق ـمـن جاـنـب الـفـرد ـبـأن )ـسـارة أو ـغـري ـسـارة(ـكـان نوعـهـا 

االستجابات التى يؤديها ىف املستقبل ميكن أن تؤدى إىل نتائج، ويعد العجز املعـرىف 
وبكلـامت أخـرى ينصـب العجـز املعـريف ىف أن تعلـم . أساس نظرية العجز املتعلم

فـالفرد . learned Conditioned Response استجابة رشطيـة متعلمـة العجز هو
الذي يستجيب ويكافح الستعادة التحكم، وعندما تبـوء محاوالتـه بالفشـل يـتعلم 
ويتمثل العجز، وتظهر لديه املعـارف املشـوهة، وعنـدما يـدرك الفـرد أنـه ال ميلـك 

 .مكن التنبؤ بهاالكفاية إلنتاج النتائج املقصودة، يتوقع أن النتائج غري م

 Emotional Deficits عجز انفعايل -3

ظهور انفعاالت سـلبية مثـل القلـق والغضـب واالكتئـاب، وأن انفعـال القلـق 
والغضب هام اللذان يظهران ىف البداية كاستجابة لعدم القـدرة عـىل الـتحكم، ثـم 
يفسحان الطريق لظهور االكتئاب نتيجـة اسـتمرار األحـداث غـري املمكـن الـتحكم 

ًفالفرد يكتئب إذا اعتقد أن سلوكه لن يكـون مـؤثرا ىف النتـائج التـى تعقـب .. فيها

هذا السلوك، مبعنى أنه إذا كان ىف موقف مـؤمل ال ميكنـه تجنبـه، كـام ال ميكـن أن 
يكون لسلوكه أى أثر ىف تغيريه أو إزالتـه األمـر الـذى يـؤدى إىل االعتقـاد ىف عجـزه 

(Seligman, 1998) .يؤدى إىل توقع القلق، طاملـا أن الفــرد يشـعر األمر الذى قد 
.. بأنه غري قادر عىل التحكم ىف املوقف األمـر، الـذي يقـود بعـد ذلـك إىل االكتئـاب

وتسـتمر هـذه . فعند حدوث شئ مؤمل ألول مرة يسبب حالـة مـن انفعـال القلـق
 :الحالة حتى حدوث شئ من اثنني

وقـف، وهنـا يـنخفض القلـق، يتعلم الشخص أنه يستطيع الـتحكم ىف هـذا امل  -1
 ً.ورمبا يختفي متاما

يتعلم الشخص أنه غري مؤهـل، أو غـري قـادر عـىل الـتحكم ىف املوقـف، وهنـا   -2
 ).1997الفرحاىت السيد، (ينخفض القلق، وقد يحل محله االكتئاب 

عـىل سـبيل . وىف ذات السياق ميكن متييز العجز املتعلم عن انفعـال االكتئـاب
 مفهـوم العجـز لإلشـارة اإلكلينيكيـة عـن زملـة Abrahamراهام املثال يستخدم اب

  مفـهـوم العـجـز كمـحـك Bibringويـسـتخدم ـبـربنج . أـعـراض االكتـئـاب اإلكليـنـييك
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أسايس النفعال االكتئاب، والسيام عند تفسريه لالسـتجابات االنفعاليـة الناتجـة عـن 
نـاتج عـن وعـى حيث يؤكد أن االكتئاب . التعرض ألحداث غري ممكن التحكم فيها

ـا،ويتفقون ـمـع بـيـك  ـا املـفـاجئ بعجزـهـا ـعـن مواجـهـة طموحاتـه  ىف أن Beckاألـن
االضطراب االنفعايل ناتج عن إدراك الفرد للشعور بعدم القيمة، وعـدم الكفايـة ىف 
مواجهة األحداث الضاغطة، مام يجعله يتوقع الفشـل، ويبـالغ يف تقـدير األحـداث 

 ..ن العجزالضاغطة، فيكون الفشل ويتكرر فيكو

ًعىل سـبيل املثـال عنـدما يواجـه الكـائن الحـي موقفـا صـعبا يسـعى بنشـاط  ً
وإيجابية ىف البدايـة لحلـه، وأن القلـق هـو االنفعـال املسـيطر الـذى يرافـق هـذه 
الحالة، فإذا استطاع تعلم القدرة عىل التحكم ىف املوقف، فإن مسـاعيه ومحاوالتـه 

 مناسبة وإيجابيـة، أمـا إذا مل يسـتطع يكون لها جدوى وتؤدى إىل حدوث استجابة
التحكم ىف املوقف فإن مساعيه ومحاوالته الجيدة لن يكتب لها النجاح، وتؤدى إىل 

فعـىل سـبيل . حالة من العجز، وأن االنفعال املسيطر ىف هذه الحالة هـو االكتئـاب
 املثال عندما يتم إبعاد طفل صغري عن أمه يؤدى ذلك إىل أمل شديد، ويجرى الطفل

 : ًبجنون معربا عن الحزن والقلق، ويحدث ىف هذه الحالة شيئان

 .أن تعود األم، وهنا يتحكم الطفل ىف املوقف وينتهي القلق  -1
ـايل  -2 ـه ، وبالـت ـه أـم ـد ـل ـن يعـي ـه ـل ـا يفعـل ـل أن ـم ـتعلم الطـف ـود األم فـي  أال تـع

يحدث االكتئاب بديالً عن القلق، حيـث ينـزوي الطفـل ويسـتكني ويستسـلم 
 )2002اىت السيد، الفرح(

 Behavior Deficits عجز سلويك -4

يتمثل ىف ترصفات الكائن الحي بسلبية وكسل وفتور الهمـة واعتامديـة زائـدة 
(Mikluncer, et al, 2005)  

ًويعرب العجز املتعلم سلوكيا عن نقص مرات املحاولة نتيجة اعتقاد الفرد أن املكافـآت 
 يحدث العجـز عـادة عنـدما ال تسـتطيع خـربات ال ترتبط بسلوكياته واستجاباته، وقد
 مبعنـى أن الشـخص بعـد سلسـلة مـن الخـربات . الفرد السيطرة عىل فشله األكـادميي

ًالتي يرى فيها أن استجابته ال تغري شيئا من النتيجة يتعلم أنه ال يسـتطيع الـتحكم ىف 
لجهـد، أسباب حدوث النتائج، ونتيجة لذلك نجد لدى الفرد نزعة تفضيل عـدم بـذل ا

ًويفضل أن يكون سلبيا بدال من أن يكون إيجابيا، وغالبا يستخدم أساليب أقل كفـاءة  ً
Matureوعـنـدما ينـمـو .  لـحـل املـشـكالت، وـقـد يفـشـل ىف إنـهـاء املهـمـة ـمـرة ثانـيـة 

 ًـلـدى الـفـرد توقـعـا ـبـأن عدـيـدا ـمـن األـحـداث ـغـري قابـلـة لـلـتحكم، ـفـإن ذـلـك يعـتـرب 
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جز، نتيجة إلدراك الفرد بأنه يعتـاد الفشـل، وعـدم  لسلوكيات العRiskًعامال مهيئا 
جدوى محاوالته، وىف السياق الرتبوي مثال نجد أن التلميـذ الـذي يتكـرر فشـله يف 
مهمة ما ويدرك أن سـبب فشـله هـو نقـص القـدرة تنمـو لديـه انفعـاالت سـلبية 
ًوانخـفـاض يف تـقـدير اـلـذات وال يتوـقـع تحـسـنا ىف أداـئـه ىف املـسـتقبل ـعـىل املـهـام 

ًوتعقيبـا عـىل هـذه الدراسـات وأمثالهـا توصـل ) 2004الفرحاىت السـيد، (املشابهة 
 : إىل فكرة مؤداها مايىل(Seligman, 1998, 2000)سيلجامن 

يكتـسـب الـكـائن الـحـي ـعـادة معلوـمـات ـعـن نتيـجـة املوـقـف اـلـذي يواجـهـه   -1
 ويستجيب له، وىف حالة العجز املتعلم ونقص الحيلة يتضح أن هنـاك انفصـاالً

 . بني ما يفعله أو يقدم عليه من ترصفات هادفة، وبني الحصول عىل النتيجة

تؤدى هذه املعلومات إىل توقع مستمر لدى الكائن الحي بأنـه سـيظل هنـاك  -2
انفصاالً بني أفعاله وبني نتائج املواقف التي يواجهها، أو املثـريات البيئيـة التـي 

ك أو يعتقد أنه لـيس هنـاك شـئ ويعنى هذا أن الكائن الحي يدر. يتعرض لها
 .يستطيع القيام به لتغيري األحداث املؤملة أو التخفيف من وطأتها

يؤدى هذا التوقع إىل قصـور واضـح ىف أي شـئ قـد يتعلمـه الكـائن الحـي ىف  -3
 .املستقبل ويؤدى إىل اضطرابات دافعية وانفعالية

 يشـعرون بعـدم ًفاألشخاص عندما يواجهون أحداثا غري قابلة للتحكم وعنـدما
ًالقدرة عىل تغيريها أو التكيف معها ومواجهتها يتولد لديهم استسالما وشعورا بأنه  ً
ال أمل وال جدوى من جهودهم، وعندما يستمر مثري يحكم عليه الكائـن الحي بأنه 

 قبـل أن تكتسـب اسـتجابة الهـرب أو اإلحجـام - ال ميكـن الـتحكم فيـه -غري سار 
ات التي قد متكنه فيام بعد من السيطرة عىل تلـك الظـروف فاعليتها، فإن االستجاب

ويسـتند . قد يصعب عليه تعلمها، ويبدو أن الكائن الحي قد ال يعتقد ىف فاعليتهـا
التفسري املعريف لهذه الظاهرة عىل التوقع الذي ينمو لدى الكائن الحـى ىف موقـف 

ف الكـائن الحـى أن معني، فطبقا لذلك يشري العجز املتعلم إىل أنـه مبجـرد أن يعـر
ًمثريا ما منفرا ال مفر منه، حينئذ يكون أقـل قـدرة عـىل أداء االسـتجابات املناسـبة  ً

 .حتى عندما تتوافر فرصة واضحة تسمح بذلك

 
 العجز املتعلم واألزمات االجتامعية واألكادميية

يستخدم علـامء علـم الـنفس اإلكلينـييك واالجتامعـي العجـز املـتعلم لتفسـري 
 الزحـام، Victimizationلعديدة التي يتعرض لها اإلنسان مثـل الضـحايا األزمات ا

 وـقـد تـكـون لألزـمـة جمـيـع خـصـائص . البطاـلـة، املـشـكالت الـصـحية، وحـتـى اـملـوت
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املشكلة عند ارتفاع درجة وشدة املشكلة، والخلل الوظيفى الذى قد يصـيب الفـرد 
زمـة حتـى يشـعر الفـرد يدفعه إىل مستوى ما يعرف باألزمة، ويحول املشـكلة إىل أ

بالعجز ويدرك أن ما ميتلكه من إمكانات وقدرات اليرقى إىل مسـتوى اسـتيعاب أو 
 .متثل أو مواجهة املشكلة

فاألزمة بذلك حالة من عدم التوازن ناتجة عن عدم أو نقص قدرة الفـرد عـىل 
 .مواجهة موقف معني باستخدام الطرق التقليدية، أو باألساليب التـى اعتـاد عليهـا

يعد العجز املتعلم نتاج أزمة مفاجئة ىف حياة الفـرد يـنجم عنهـا : عىل سبيل املثال
رضر نفيس أو جسمي، مثل األزمات التي تحدث مع األرسة كالطالق والهجر، أو مع 
السلطة القانونية كاالعتقال والسجن، أو األزمات الناتجة عن اعتـداء مجتمـع عـىل 

 عنها من تغريات متـس حيـاة بعـض األفـراد مجتمع آخر، كام ىف الحروب وما ينجم
الذين قد ينتهون إىل أن يكونوا أرسى الحروب،أو التعـذيب أو الترشيـد، يشـعرون 
تجاه هذه املواقف بالعجز، وعدم القـدرة عـىل التعامـل معهـا، ويـدركون أنهـم ال 
حول لهم وال قوة، وميكن استخالص مجموعة من الخصائص حـول األزمـة نعرضـها 

 :فيام يىل

 .وجود ضغوط نفسية واجتامعية وجسمية اليستطيع الفرد مواجهتها  -1

ًمتثل هذه الضغوط تهديدا لحاجات الفرد التـى يسـعى إلشـباعها، لـذا يشـعر   -2
بالقلق، وما يصاحبه من سلوكات سلبية واضطرابات نفسية، السـيام وأنهـا قـد 

راد الـذين تعجل بظهور بعض االضطرابات النفسية والعقلية لـدى بعـض األفـ
ًيكون لديهم استعدادا مسبًقا لذلك، مثل أسلوب التفسري املتشـائم لـديهم، أو 
ـكـونهم يتـصـفون بخـصـال شخـصـية ـتـؤهلهم ـلـتعلم العـجـز، والـتـيقن ـبـنقص 
امتالكهم معطيات التحكم ىف هذه األحداث، وإدراك تدىن صفاتهم وخصـالهم 

 .اإليجابية

فرد، كلام عجزت قدراتـه وإمكانياتـه يرتتب عىل هذه الضغوط أزمة ىف حياة ال  -3
 .عىل مواجهتها

يشعر الفرد بحالة من العجز تجاه األزمة، لضعف مقومات املواجهة لديـه، أو   -4
 .الختالل الحيل الدفاعية السوية لديه

ونتيجة لألزمة التى مير بها الفرد يصدر عنه مجموعة مـن السـلوكات السـلبية  -5
اجهـة لديـه مثـل الكسـل املـتعلم، وتوقـع التى تدل عىل ضعف مقومات املو

الفشل، وتدىن إدراك قيمـة مايبذلـه مـن جهـد، ثـم القلـق والخـوف واللـذان 
 .يتحوالن إىل اكتئاب ىف حالة شدة ودميومة األزمة
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تختلف املدة الزمنية من فرد آلخر حسب قدرته عـىل تحمـل األزمـة، وهنـاك  -6
سـاعة ) 72(األزمـة أكـرث مـن اتفاق شائع بأنـه إذا اسـتطاع الفـرد أن يتحمـل 

 .أصبحت مشكلة وليست بأزمة

ًإذا أثارت األزمة مشكالت مرتسبة لدى الفرد من املاىض أصبحت أكـرث تعقيـدا  -7
 .بوجود مثل هذه املشكالت

وىف هذا الخصوص فإن األزمة قد تحدث للفرد حينام يواجه صـعوبات تعوقـه 
يبه الطبيعية ىف حـل املشـكلة، عن تحقيق أهداف حياته، ومتنعه من استخدام أسال

وىف موقف األزمة قد تعجز قوى الفرد الطبيعية عىل املواجهة، وقد يفشل الفرد ىف 
ًالتوافق بسبب إما أن يكون املوقف جديدا عليه،أو ال يكون لدى الفرد القدرة عىل 

 .توقعه، أو قد ال تكافئه البيئة عىل محاوالته وسلوكاته النشطة

 كيفية حدوث األزمة وارتباطها بـالعجز مـن خـالل مـا Colan ويوضح جوالن 
 : يأىت

 .يتعرض الفرد ملجموعة من التوترات الزائدة ىف فرتة ما ىف حياته  -1

 .هذا التوتر يجعل الفرد عىل غري العادة عرضة للشعور بالفزع والخوف  -2

 يبدأ الفرد ىف اإلحساس بتوسع موقف األزمـة مـن خـالل مـا ينتابـه مـن عـدم  -3
توازن، سوء تنظيم، إدراك أنه ال ميلك معطيـات التـأثري ىف األمـور، وىف النهايـة 
فإن الفـرد يسـتعيد شـعوره بـالقلق، ومـا يرافـق ذلـك مـن إحسـاس أو تهيـؤ 
لالكتئاب، والذي قد يـؤدى ىف النهايـة إىل إدراك العجـز وتعميمـه وتوقعـه ىف 

 ).2009الفرحاىت السيد، صباح الرفاعى، (املستقبل 

ـث يرضب وامل ـة لـسـجناء الـحـروب حـي ـردود الفعلـي ـو اـل ـذلك ـه ـال الواـضـح ـل ـث
 الفيتناميـة، فقـد تحسـنت -سيلجامن مثاالً لحالة أسري أمرييك ىف الحـرب األمريكيـة 

حالة هذا األسري وبدت عليـه عالمـات الصـحة والتوافـق حتـى وهـو ىف حالـة األرس، 
ًهـم، وحـددوا لـذلك تاريخـا عندما أبلغه الفيتناميون أنهم سـيفكون أرسه لتعاونـه مع

ًمعينا وكلام كان هذا التاريخ يقرتب كانت روحه املعنوية تزداد ارتفاعا، ولكن الصدمة  ً
 كانت شديدة عندما تبـني لـه أن الوعـد بفـك األرس مل يكـن إال خدعـة مـن سـجانيه، 
ومل تكن هناك نية إلطالق رساحه، عندئـذ أخـذت حالتـه تتـدهور وبـدأت معنوياتـه 

متلكته حالة شديدة من حاالت االكتئاب، عزف خاللها عن األكـل والنـوم إىل تتداعى و
أن مات بعد فرتة قصرية، صحيح أن خدعة إطالق رساح هـذا األسـري مل تكـن ىف شـدة 
  الصدمات الكهربائية التي تعرضت لهـا الكـالب اليائسـة، ولكنهـا كانـت مـن الناحيـة
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لشديد الذي أودى به للمـوت، فعنـدما النفسية كافية ألن تصيبه بحالة من اليأس ا
يعلم اإلنسان أن ترصفاته بال جدوى وال يوجد أمل، فـإن العجـز يـؤدى إىل تـدهور 
حالتـه النفسـية والـصـحية بشـكل خـطـري، ويعطـى إدراك الـسـيطرة عـىل الـظـروف 

 . املحيطة أمل له ىف الحياة

ابط كشرن وعند عودة الطبيب الض) 1973(ىف بداية عام : وتفصيل ذلك ما يىل 
kushner بعد خمس سنوات ونصف كأسري حرب ىف جنـوب فيتنـام، وحـىك قصـة 

مخيفة ومرعبة، وتعترب قصة واحدة من القصص القالئل التى ميثل فيها من البداية 
 Death Fromًللنهاية كشاهد طبى، ومـا أسـميه أنـا شخصـيا املـوت مـن العجـز 

Helplessness. 

) 1967(نـوب فيتنـام ىف نـوفمرب عـام أصيب كشـرن ىف حـادث هيلكـوبرت ىف ج
 ومىض ثـالث Viet Congوأصيب إصابة شديدة وأرسه ضابط يـدعى فيـت كـونج 

سنوات وهو ىف جحيم، وكان ذلك ىف معسكر فيه سـبع وعرشون أسـري أمـرييك تـم 
إطالق رساح خمسة بواسطة الضابط فيت كـونج ومـات عرشة ىف املعسـكر وبقـى 

وأحـوال ) 1973( عـام Hanoiحهـم مـن هـانوى اثنى عرشة أحياء يتم إطـالق رسا
املعسكر فوق الوصف، حيث يعيش أكرث من إحدى عرش رجل ىف كوخ مصنوع من 

، وينامون عىل رسير من نفس الخشب والوجبة الرئيسـة Bombooخشب بومباى 
لهم كانت ثالثة أكواب صغرية مـن األرز العفـن ىف اليـوم، وىف خـالل السـنة األوىل 

مـن وزن جسـمه، وأصـيب بـاألمراض، وخفقـت %) 50(إىل %) 40(فقد األسري من 
عضالته، وكان هناك عامالن للقتل هام سـوء التغذيـة والعجـز، وعنـدما أرس كشـرن 

إن "فضل املوت عـىل االسـتجواب، فقـال لـه أعـداءه تـذكر .. طلب منه استجواب 
د وإن عواقـب التوقعـات الكارثيـة يـؤدى إىل فقـ" املوت سهل ولكن الحياة صـعبة

 .األمل والشعور بالعجز

 بالفعـل أسـري ملـدة Robertعندما وصل ألول مرة إىل املعسكر، كـان روبـرت 
ًسنتان، وكانت ساقية مغطاة بالبطانية، وكان عريًفا ذكيا ىف وحدة البحرية األمريكية، 

ًعاما عندما تم تدريبه عىل السـقوط بالباراشـوت، وأعـامل الغـوص ) 24(وكان عمره 

باوند، وكان يجرى مسـافات طويلـة بـدون حـذاء، ) 90(رقة، ونزل وزنه مثل بقية الف
 ويغطى ظهره الرمل الخشن وكان يقول بالرغم من سـوء التغذيـة وأمـراض الجسـم، 

ـه ـسـيتم . إال أـنـه بـقـى ىف ـصـحة جـسـدية وعقلـيـة جـيـدة  ًوـكـان روـبـرت مقتنـعـا أـن
إطـالق رساحـه  عىل أنه سيتم Viet Congإطالق رساحه، وبالفعل دربه فيت كونج 

  وكـغـريه ـمـن الرـجـال تـعـاون معـهـم، وأـكـد قاـئـد املعـسـكر أـنـه ـسـيتم إـطـالق رساح
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 خالل ستة أشهر، وكان متوقع بعد مرور ستة أشهر أن يحدث ذلك Robertروبرت 
إال أن قائد املعسكر جاء، وأخذ املوعودون بإطالق رساحهم وأعطـاهم رتبـة أعـىل، 

إطالق رساحهم، وتـم اختيـار روبـرت كقائـد وكان من الواضح أن هؤالء سوف يتم 
لإلصالح الفكري لدى املسجونني، وقـد أعطـى كثـري مـن املحـارضات واإلصـالحات، 

 .وأخربوه بأنه سيتم رساحه خالل شهر

وأىت شهر ومىض، وبدأ يشعر بـالتغيري ىف موقعـه، لقـد خـدع حيـث أعطـاهم 
مـات االكتئـاب هدفهم، ومل يطلقوا رساحـه، وتوقـف عـن العمـل وبـدت عليـه عال

الشديدة، رفض تناول الطعام ونام عىل رسيره ىف وضع املوت ميص السـبابة، حـاول 
زمالؤه ىف السجن إخراجه مـن هـذا الجـو بعناقـه ومداعبتـه، ولكـن ذلـك مل يغـري 
ًشيئا،وما زال نامئا ىف رسيره، وبعد عـدة أسـابيع كـان مـن الواضـح لـدى كشـرن أن  ً

التـه الجسـامنية مـا زالـت يف شـكل أفضـل مـن روبرت كان يف غيبوبة، رغـم أن ح
اآلخرين، وىف الساعات األوىل من شهر نـوفمرب مـات بـني ذراعـي كشـرن، وىف األيـام 

كأنهـا واليـة تكسـاس . تـكرس) 161(التى سبقت موتـه كـان يقـول مكتـب الربيـد 
Texarkana أىب وأمي أحبكم بشدة، سامحينى يا بربرة Barbara وىف خالل ثـواين ،

 .مات

ان روبرت ىف حالة من حاالت املـوت التـى الحظهـا كشـرن، مـاذا قتلـه؟ ومل وك
يستطع القيام بترشيح الجثة ألن الفيتنـاميني مل يعطـوه أدوات جراحيـة وبالنسـبة 

 حيث كان ىف حالـة فقـد التـوازن وكـان روبـرت ىف حالـة Kushnerملالحظة كشرن 
 السـبب يف موتـه، وإن صحية جيدة، ولكن حالته النفسية سيئة لدرجة أنهـا كانـت

األمل يف إطالق رساحه مل يتحقق األمل، حيث فشلت كل جهوده واسـتمر يف الفشـل 
ومات، هل ممكن أن تؤدى العوامل النفسية إىل املوت؟ أعتقد ذلك وخري مثال هـذا 
األسري الذى تحسنت حالته وبدت عليه عالمات الصحة والتوافق حتى وهو ىف األرس، 

ًاميون أنهم سيفكون أرسه لتعاونه معهـم، وحـددوا لـذلك تاريخـا عندما أبلغه الفيتن
ًمعينا، وكلام كان هذا التـاريخ يقـرتب كانـت روحـه املعنويـة تـزداد ارتفاعـا، ولكـن  ً

 الصدمات كانت شـديدة عنـدما يتبـني لـه ىف املوعـد املعهـود أن الوعـد بفـك األرس 
 الق إلطـالق رساحـه، مل يكن إال خدعـة مـن سـجينه، ومل تكـن هنـاك نيـة عـىل اإلطـ

 عندـئـذ أـخـذت حالـتـه تـتـدهور وـبـدأت معنوياـتـه تـتـداعى ومتلكـتـه حاـلـة ـشـديدة 
من حاالت االكتئاب، عزف خاللها عـن األكـل والنـوم إىل أن مـات بعـد فـرتة قصـرية 
صحيح أن خدعة إطالق رساح هذا األسري مل تكن ىف شدة الصدمات الكهربائيـة التـي 

   كافـيـة ألن- ولكنـهـا كاـنـت ـمـن الناحـيـة النفـسـية -تعرـضـت لـهـا الـكـالب البائـسـة 
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تصيبه بحالة من اليأس الشديد الذى أوى به إىل املوت، ومن هنا فإنه عندما يعلـم 
اإلنسان أن ترصفاته بال جدوى وال يوجـد أمـل يتكـون لديـه القابليـة للمـوت، وأن 

 .االعتقاد ىف السيطرة عىل الظروف املحيطة يعطى أمل ىف الحياة

لرغم ـمـن أـنـه ال ميـكـن تعـمـيم ـهـذه النـتـائج ـعـىل املـحـاربني ىف الـحـروب وـبـا
األخرى، إال أن ما تعرضه وسائل اإلعالم العاملية لحظة بلحظة، فضال عن يـوم بيـوم 
ما يكابده الشعب الفلسطيني العرىب من مجازر جامعية وفردية ال متيز بني أطفال 

 بل واألقبح مـن ذلـك تتصـيد ونساء وشيوخ وعامل وسياسيون، ومدنيون مساملون،
املجازر اليهودية الركع السجود إنها حقا مشاهد تدمى القلوب وتتفطر لها األكباد، 
ًوتبعث الحزن واألىس ىف النفوس أن نرى يوميا عجوزا تقف عـىل أنقـاض بيتهـا ومل  ً
ًيبقى لها من مرياث أجدادها إال روحها التي بني جنبيها، ومن األىس أن نـرى يوميـا 

ًاال ونساء حرسي يقلبون كفا عىل كف عىل زرعهم وقد طافت بهـم مجنـزرات أطف

ًاليهود فجعلته كعصف مأكول، ومن األىس أن نرى يوميـا مواكـب الفجيعـة تحمـل 
ًرفات الشهداء إىل مثواها األخري، ومن األىس أن نرى يوميا قصف املدن الفلسطينية 

 .ودك بنيانها بالدبابات والطائراتاآلمنة باملدافع الثقيلة والرشاشات واجتياحها، 

كام أن املحاربني الفلسطينيني بعـد إجالئهـم الـدموي عـن لبنـان إثـر الهجـوم 
لقد حيا املحـاربني ) 1982(اإلرسائييل عىل غرب بريوت، ومذابح صابرا وشاتيال سنة 

 Time فيام تصفه مجلة تايم -الفلسطينيني بعد تجميعهم ىف إحدى البالد العربية 
مملوءة مبشاعر العجز املتعلم، واإلحبـاط والغضـب املكتـوم، وامللـل القاتـل، حياة 

وكان شعورهم بالعجز، واعتقادهم ىف أنهم ال يستطيعون فعل شئ لتغيري النتيجـة 
يصل ببعضهم إىل إشعال النريان ىف مخـيامتهم، وهـم يعرفـون أن مخـيامتهم تلـك 

 وىف املخـيامت 0ل الشـتاءستكون مصدر الوقاية لهم مـن لسـعة الـربد عنـدما يقبـ
الفلسطينية األخـرى كـان مـن السـهل عـىل اإلنسـان أن يشـاهد النسـاء واألطفـال 
يعيشون حياة أقرب إىل حياة الحيوانات التي تجرى عليهم تجارب العجـز املـتعلم، 

 مـثـل الرـعـب والـخـوف عـنـد االـسـتامع إىل أـصـوات -فـمـع تـعـدد األـحـداث املؤـملـة 
وارهم املقابر واألشالء واألعالم السوداء املرفوعة عىل املقابر الجرارات اإلرسائيلية، وبج

والزهور الذابلة وقطع املالبس أو األحذية البـارزة مـن تحـت األنقـاض عـىل أجسـاد 
 يشـعرون بـأنهم ال حـول لهـم وال قـوة، ويشـعرون بـالعجز -أصبحت جثثا مدفونة 

العقلية للعنف النازي ضـد وبالرغم من دراسة علامء النفس لآلثار النفسية و. املتعلم
  األقليـات ىف أملانـيـا، فإـنـه ال توجـد دراـسـة علمـيـة منظمـة لآلـثـار النفـسـية والعقلـيـة
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لحياة الرعب والخوف وتعلم العجز واالستكانة التي يحياها الفلسـطيني أو العـريب 
يف األرايض العربـيـة الفلـسـطينية، وأرى أن ـهـذا الوـضـع الخـطـري إذا ـسـاد القـلـوب 

وسيطر عىل األذهان فإنه يقود إىل االستسالم، وإقناع الذات بعدم جدوى والنفوس 
) حط رأسك بني الروس وقول يا قطـاع الـروس(أي جهود، لذلك تتولد عقلية تقول 

وهذا يؤدى بالطبع إىل فقدان األمـل الـذي يـؤدى إىل اإلحبـاط واليـأس، وهـذا مـا 
ذين ال يـرون مسـتقبال نالحظه عند الغالبية العظمى وحتى يف صفوف الشـباب الـ

وإن هـذه الظـاهرة مرشـحة . ًلهم يف خضم األحداث التـي تتعقـد يومـا بعـد يـوم
 لالزدـيـــاد، إذا مل تـتـــوافر ـبـــوادر االنـفـــراج ىف األـفـــق الـضـــبايب ال ـبـــل الرساىب 

 ).1991؛ هشام رشاىب، 1998عبد الستار إبراهيم، (

وتجعله يستسـلم كام قد تقىض خطورة فقدان األمل عىل اإلنسان من الداخل 
ًللواقع بحيث يقبل به ويكتفي مبا هو موجود وهذا قتل للطموح، وقد يؤدى أيضـا 

وميكن أن يهرب من الواقع ) مثل ماشلحت الحت(إىل الالمباالة، كام نقول بالعامية 
فهـذا " ًبحثا عن مكان آخر يحقق فيه مستقبله، ومن هنا تتفـاقم ظـاهرة الهجـرة 

 نبقـى نصـارع دون فائـدة، وقـد ينغلـق املـرء عـىل ذاتـه، فإىل متى" عامل ليس لنا 
ويصاب بأمراض نفسية منها القنوط، قد تأخذ فقدان الشهية لألكل والعمـل ال بـل 
ميكن أن تؤدى بصاحبها إىل اإلصابة بالجلطة القلبية والدماغية أو انهيار األعصـاب، 

 .إن مل تؤدى به إىل الجنون واالنتحار

االت املشابهة بواسطة األفالم السـينامئية لألشـخاص هذا وسجلت كثري من الح
اـلـذين ـعـانوا ـمـن الـجـوع ـفـرتات طويـلـة ىف ـبـنجالديش وإثيوبـيـا وـضـحايا اـلـزالزل 
والكوارث الطبيعية ىف جنـوب أمريكـا، حيـث توقـف كثـريون مـنهم عـن بـذل أي 
ًمحاوالت للتغلب عـىل هـذه املصـاعب، وأصـبحوا ال يفعلـون شـيئا عـىل اإلطـالق 

ني كل ما يحيط بهم من مشكالت، مدركني أن قدراتهم عىل ضبط الظـروف متجاهل
ًاملحيـطـة بـهـم يـشـكل رضـبـا ـمـن املـسـتحيل، وغالـبـا ـمـا يرفـضـون محاوـلـة القـيـام 

" باستجابات سيطرة أو هـرب حتـى لـو اتضـح لهـم أنهـم سـينجحون يف تنفيـذها 
ه، فالشخص ببسـاطة قـد يكـف عـن أن يأمـل ىف الـتحكم يف األحـداث املحيطـة بـ

ومن املمكن أن نوضح بعض العبارات التي نسمعها "وبالتايل يتوقف عن االستجابة 
إن صويت ال يؤخذ بعـني االعتبـار أو لـيس (ًأحيانا من بعض األشخاص ىف االنتخابات 

 ).له قيمة، واالتجاه العـام معروف لدينا وصويت لن يؤثر ىف ذلك
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 مكونات العجز املتعلم 
 : من ثالث خطوات هى- بشكل واضح -يتكون العجز املتعلم 

 .الظروف البيئية غري املواتية التي يتعرض لها الكائن الحي  -1
 .تحويل هذه الظروف إىل توقعات  -2
 .ظهور سلوكيات تدل عىل العجز املتعلم من خالل هذه التوقعات  -3

ويحول الكائن الحي البيئة املوضوعية فيام يتعلق بدرجة التحكم إىل متثـيالت 
 :معرفية من خالل مرحلتني 

 .إدراك الكائن الحي االقرتان -1
توقع الكائن الحي درجـة االقـرتان يف املسـتقبل، فـالتوقع هنـا وسـيط معـريف  -2

ـدات  ـوم املعتـق ـتعلم، وتـق ـز اـمل ـتجابات العـج ـة واـس ـداث البيئـي ـط األـح يتوـس
 واملعارف والعزو السببي بدور مهم ىف االنتقـال مـن إدراك عـدم القـدرة عـىل

 .التحكم إىل توقع عدم القدرة عىل التحكم ىف املستقبل

 :وبشكل عام تتكون ظاهرة العجز املتعلم مـن ثالثـة مكونـات أساسـية هـى 
 )االقرتان، واملعرفة، والسلوك(

فالحدث ميكن التحكم فيه عنـدما تـؤثر . حيث يعرف االقرتان يف ضوء التحكم
اقـرتان بـني ( عىل نتائج الحـدث Voluntary Responsesاستجابات الفرد اإلرادية 

وال ميكن التحكم فيه عندما ال تؤثر اسـتجابات الفـرد اإلراديـة ) االستجابة والنتيجة
أو تحدث النتيجة عنـدما يـؤدى الشـخص سـلوكيات إراديـة . عىل مرتتبات الحدث

ويحدث العجـز ) تعزيز عدم االستجابة(معينة بقدر مكافئ لغياب سلوكيات الفرد 
 . ما يتساوى تعزيز االستجابة مع تعزيز عدم االستجابةاملتعلم عند

وتشـري املعرفـة إىل الطريقـة الـتـي يـدرك ويـفرس ويتوـقـع بهـا الشـخص ـهـذا 
االقرتان، وبالتايل تتكون عملية التمثيل املعريف للعجـز املـتعلم مـن خطـوات ثـالث 

 : هى

 . إدراك الشخص العالقة بني االستجابة والنتيجة  -1
 .خص هذا اإلدراك، فالفشل قد يعزوه الشخص للحظ أو القدرةتفسري الش  -2
يستخدم الشخص إدراكـه وتفسـريه لتوقـع العالقـة يف املسـتقبل، فـإذا اعتقـد  -3

الـشـخص أن قدرـتـه ـهـي الـسـبب ىف فـشـله فـسـوف يتـكـون لدـيـه توـقـع بأـنـه 
 .سيفشل ثانية إذا وجد ىف نفس املوقف
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 نتيجة إدراك االقرتان أو عـدم إدراك ويشري السلوك إىل اآلثار املمكن مالحظتها
االقرتان بني النتيجة واالسـتجابة كالسـلوك السـلبي يف املوقـف، ونعلـم االنسـحاب، 

 ).2004الفرحاىت السيد، (والكسل 

 خصائص األفراد الذين يتصفون بالعجز املتعلم
يعد العجز املتعلم حالة من عدم الرغبة ىف اإلنجاز، وإمتام املهام، وأيضـا عـدم 
الرغبة ىف بلوغ معايري التفوق عىل اآلخرين، وانعدام روح املنافسـة، وتفـاقم حـس 

 :التنافس مع األخرين، وميكن توضيح بعض خصائص ذوى العجز املتعلم فيام يىل

 .عدم القدرة عىل تحقيق األهداف املرغوب فيها بسبب ضعف اإلمكانيات  -1

ا مسـاعدة الفـرد عـىل تعـديل أو االفتقاد إىل التغذية الراجعة التي من شـأنه  -2
 .تغيري أو االستمرار ىف التمسك بخطط مالمئة لتحقيق أهداف مرغوبة

تتسم شخصية العاجز بعدم التكامل بني األنا واألنا العليا والذي بدوره يـؤدى   -3
 .إىل عدم القدرة عىل تحقيق أهدافه املرغوبة ذات الطابع التفاؤيل

تباه، كام أنه ال يـبرص العقبـات ولـيس لديـه القـدرة ال يؤدى املهام بيقظة وان  -4
 عىل تحمل ما يواجهه من صعاب من أجل تحقيق أهدافه املرغوبة 

يسعى الفرد العاجز إىل تحقيق النجـاح ىف نـوع واحـد مـن األهـداف إمـا أن   -5
تكون مضمونة التحقيـق لفـرط سـهولتها أو مضـمونة الفشـل لصـعوبتها، وال 

ف معتدلة الصعوبة والتي تتحـدى إمكاناتـه وقدراتـه، يأمل يف تحقيق األهدا
ًحيث يظل األمل مفقودا بالنسبة له، واملخاطرة لليأس تعنـى أن أهدافـه غـري 
مؤكدة التحقيق، كام أن عدم تعيينـه باملخـاطرة ال يثـري رغبـة الحصـول عـىل 

الفرحـاىت السـيد، (معلومات مبارشة تساعده عـىل تحقيـق أهدافـه املرغوبـة 
1997.( 

يظن العاجز أن النتائج رهن للحظ والصدفة، وال يشعر بالزهو إذا حقق هدفا   -6
معينا وذلك ألنه مل يبذل أى جهد من أجل تحقيقه، فهو يعتقد بأهمية الحظ 

 ).2004الفرحاىت السيد، (دون املهارة 

يستسلم بسهولة ألي انفعـاالت تـؤدى بـه إىل تعلـم العجـز، والتـيقن بـنقص   -7
 .ات التحكم ىف األمورامتالكه معطي

 .العاجز يف تقوميه ينظر إىل السلبيات واألخطاء ويضخمها -8

 .يدرك األحداث الحسنة واملبرشة فيام يتفق مع نفسيته العاجزة -9

ًأكرث إقالعا وأقل إرصارا ىف وجه الفشل  -10 ً)Ames, 1992.( 
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م من جهـدهم ًأقل توقعا للنجاح، وإذا نجحوا ال يستطيعوا تصديق أن نجاحه -11
ًوقدراتهم، وأكرث توقعا للفشل، وأقل إنتاجا للسلوك  ً)Dweck, 1986.( 

 .يتوجهون لهدف الدرجة بدرجة أكرب من توجههم للتعلم -12

 ).kuhl, 1981(يتوجهون للحالة بدرجة أكرب من توجههم للفعل  -13

 .ًأقل استخداما لإلسرتاتيجيات اإليجابية -14

 .بالسلبية مقابل اإليجابية" ع املشكالت أو ما يسمىسلبيني عند تعاملهم م -15

انخفاض ىف الدافعية املهنيـة وغيـاب الرغبـة ىف املبـادرة بالقيـام بسـلوك غـري  -16
 ).2003عىل عسكر، (عادى أو طرح فكرة تحمل الجديد وغري املعروف 

اقتناع شخيص بعدم إمكانية التحكم ىف ظروف العمل، وبالتايل التكيـف معهـا  -17
 .تى وإن كان ذلك عىل حساب صحته النفسية والبدنيةح

غياب أو انخفاض الرغبة ىف مواجهة املشكالت والتغلب عـىل املعوقـات التـي  -18
 .تواجه الفرد

رفض وتجنب املعلومات التى تسهم ىف إعادة التحكم أو التعامل مع األحداث  -19
 .من حوله

الشـعور بـالعجز أكـرث  أن ذوى (Dweck;1986)وىف هذا الشأن تؤكـد دويـك 
ًانسحابا عند مواجهة الصعوبات، وأكرث توقعا للفشـل، وأقـل مبـادأة، وأقـل تحمـالً  ً
للمسؤولية، ويدركون أن عوامل النجاح والفشل خـارج نطـاق تحكمهـم، وال قيمـة 
لجهدهم وسامتهم الشخصية ىف التـأثري عـىل النتيجة،ويـدركون أن فشـلهم نتيجـة 

رجيـة بعيـدة عـن نطـاق تحكمهـم، أو تجاهـل دور لنقص قـدرتهم أو لعوامـل خا
الدافعية، ويدركون االسـتقاللية التامـة بـني سـلوك الفـرد ومتثلـه أو انسـحابه مـن 
املثريات املؤملة، ويشعرون أنـه بـالرغم مـن بـذلهم للجهـد فـإن النتيجـة ال تتغـري، 
ويستخدمون إسرتاتيجيات فقرية لحل املشكالت ويتشتت انتباههم ويشعرون بـأن 

وعجزهم يقف خلف اإلنجاز املـنخفض، وهـو . جهدهم وإرصارهم من أجل اليشء
وىف النهاية يحصلون عىل رسالة توحي لهم بأنهم . أداه لضعف املهارات االجتامعية

ـة  ـدميو القيـم ـةWorthlessـع ـان أي مهـم ـالعجز ىف إتـق ـعرون ـب ـون، ويـش  .  ويائـس
جز املتعلم دامئي اإلقـالع، وال يعتقدون ىف التحسن، والغالبية العظمى من ذوى الع

 عىل من هو أضـعف مـنهم وأن Bullyمولعني بالتعرف والشهرة من خالل الزعامة 
، ويعملون فقط من أجـل املكافـآت الخارجيـة، وال مييلـون Teaseيكون لهم نفوذ 

الخ، ... للتعلم واملهمة ومييلون للحصول عىل الدرجات والنجوم والشكوالته والنقود
 مرحلـة املراهقـة يعـادون للمجتمـع لـيك يحصـلوا عـىل السـلوك وعندما يدخلون 
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املقبول اجتامعيـا مـن وجهـة نظـرهم، ويشـعرون ىف النهايـة بـأنهم ال ميلكـون أي 
 .خيارات العتقادهم ىف عدم قدرتهم عىل النجاح ىف إمتام أي مهمة

والتقرير الذي وضعته الجمعيـة األمريكيـة لعلـم الـنفس والتـي كـان يرأسـها 
بـأنهم فـاتري الهمـة ومهملـني وأحيانـا مشـلوىل " ن لوصف هؤالء التالميذ سيلجام
، وال Listless And Inattentive And Sometimes Disruptiveاإلرادة 

ًيستطيعون تكملة أعاملهـم، ويقلعـون برسعـة وبسـهولة عنـدما يواجهـون مهامـا 
 أنهـم يفعلـوا ، والوصف الدقيق لهمًحون قلقني عندما يأخذون اختباراصعبة ويصب

 وغالبا نرى هؤالء األفـراد كـام (Seligman, 2005)كام لو كانوا عاجزين عن األداء 
ـلـو ـكـانوا ـسـلبيني وـخـائفني ـمـن املحاوـلـة، وأن الجـهـد بالنـسـبة لـهـم يـبـدوا ـعـديم 
الجدوى، ويقلعون برسعة عن املحاولة، وتنمـوا لـديهم اسـرتاتيجيات هـدم الـذات 

self -Defeating strategies وهـم . والتـى تـؤدى بهـم ىف النهايـة إىل فشـل أكـرث
يحاولون من أجل أهداف غري قابلة التحقيق، وهم مامطلني أو مـرجئني وينجـزون 

. وهـم مكتئبـني وأحـد أشـكال اكتئـابهم الغضـب. املهام التـى تتطلـب أقـل جهـد
ويشعرون بالغباء، لذلك عندما يحـاولون أن يشـعرون أن محـاوالتهم ال قيمـة لهـا 

 ).2005حاىت السيد، الفر(

 
 العجز املتعلم املدرك 

يعتمد إدراك الفرد ملوقف العجز ليس فقط عىل عدم االقـرتان بـني االسـتجابة 
 ىف التحكم،ومعارفــه عــن Schemaبالنتيجــة ولكــن أيضــا عــىل صــيغة الفــرد 

املهـمـة،وتفكريه العـقـالين، أو انفعاالـتـه، أو توجـهـه العـقـيل ىف مواـقـف الفـشـل، أو 
 .ملتفائلة للنجاحتوقعاته ا

عىل هذا األساس من الخطأ عند تفسرينا للعجز املتعلم أن نعتمد عـىل وجهـة 
نظر قارصة تهتم فقط بتعريض األشخاص ملواقف غـري ممكـن الـتحكم فيهـا، دون 
النظر إىل معتقدات األشخاص وأهدافهم واهتامماتهم، وتاريخ تعرضهم ملثـل هـذه 

داث وميلهم وحبهم لحـل مثـل هـذه املشـكالت النتائج وتفسرياتهم العقالنية لألح
وتاريخ اإلنجاز لديهم، وتجاهلهم لآلثار السلبية للفشل،ولفهم العجز املـتعلم لـدى 
. اإلنسان يجب أن يدرك الشخص املعنى املصاحب للفشل غري املمكن التحكم فيـه

 .أى األرضار الشخصية للفشل عىل السعادة النفسية والتكيف النفيس

 Personمعنى العجز يدور حول نتائج عدم توافق الشخص مع البيئة ومن ثم فإن 
–Environment Mismatch الناتج عن الفشل غري املمكن الـتحكم فيـه، فموقـف 

ـدف  ـق ـه ـف تحقـي ـد موـق ـز يـع ـعونGoal - orientedالعـج ـون يـض   ، فاملفحوـص
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وطريقة تحقيـق هـذا الهـدف،ففي مواقـف معينـة مـثال قـد ) حل مشكلة(هدف 
رق الفرد واستجاباته إىل تحقيق هدف ما، ولكـن ىف موقـف العجـز يكـون تؤدى ط

الهدف غري قابل التحقيق، وبالتايل يوجد تعارض بني ما تسمح به البيئة وما يرغبـه 
ًالشخص، فقد يضع الفرد خططا محكمة التنظيم لتحقيق هدفه، لكنه يواجه عائًقا 

 (Lazarus, 1993)الزاروس وبالتـاىل يؤكـد .من خالل فشل غري ممكن التحكم فيـه
أنه ميكن تقييم موقف العجز عىل أنـه موقـف يتعـارض مـع البيئـة، ويعنـى هـذا 
التعارض خسارة شخصية، والتى من بينها نقص الشعور بالتحكم ىف النتـائج، نقـص 

، نقـص Self- worthالنتائج اإليجابية للنجـاح، انخفـاض اإلحسـاس بقيمـة الـذات 
 .إلحباطالسعي نحو تحقيق الهدف، ا

وقد يتضمن العجز تهديد رؤية الشخص لذاتـه وبيئتـه والفشـل غـري املمكـن 
التحكم فيه، فضالً عن إدراك الفرد نقص قدرتـه عـىل الـتحكم ىف البيئـة، ومهاراتـه 
التي تسهل عملية التحكم، عـالوة عـىل أن نقـص القـدرة عـىل الـتحكم تـؤدى إىل 

ف، ومحتوى هذه األهداف، حيث شكوك حول االستجابات املطلوبة لتحقيق األهدا
إن األشخاص غري متأكدين عن ما سيحدث ىف املواقف غري القابلة للتحكم، أو مـاذا 
يفعـلـون تـجـاه ـهـذه املواـقـف، فـهـم يـشـعرون ـبـالتحكم الـخـارجي اـملـدرك، أو أن 
املواقف تفوق قدرات ومهارات األفراد، وقد تتضمن أرضارا شخصية لألفـراد الـذين 

عجز املتعلم لدى اإلنسان يـرتبط مبشـكالت غـري ممكـن الـتحكم يتعرضون لها، فال
وبكلامت أخرى يعترب مواقف العجز خربة أساسية لعدم القدرة عـىل الـتحكم . فيها

 ).2005الفرحاىت السيد، (
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 الفصل الثاين

 وقضاياه الرتبويةسياقات العجز املتعلم 
 

 العجز املتعلم يف بيئة املدرسة والكلية: القضية األوىل
ًتعد الرتبية وسيطا هدفها قيادة الفرد إىل نقطـة اليحتـاج بعـدها إىل وسـيطا ً .

فالرتبية تكتمل عندما يأخذ شكلها النهـاىئ كـل مـن البنـاء الـنفىس الناضـج للفـرد، 
ًا يتكيف الفـرد تكيفـا كـامالً مـع البيئـة فالبناء النفىس يستقر عندم. وطبعه املميز

ًوحني يتحرر ىف الوقت نفسه من هذه البيئة تحررا ميكنه . التى عليه أن يعيش فيها

من تشـكيل ذاتـه ىف سـياقه الرتبـوى واالجتامعـى، وعنـدما يبلـغ نضـجه ىف السـن 
املناـسـب ىف ـضـوء الـتـوازن ىف عالقاـتـه الداخلـيـة والخارجـيـة، وقدرـتـه ـعـىل التوـقـع 

وعنـدما يصـل إىل هـذه النقطـه يؤكـد . ناضج مباذا تسري عليه األمور ىف املستقبلال
الفرد الناضـج نفسـه أنـه ىف اتجـاه الوجـود الـذاىت عـىل جميـع مسـتويات الواقـع 
ًواملمكن، من منطلق أنها رؤية متكاملة يفرتض أال يكون أو يبقى فيها شيئا غامضا،  ً

ًأو منقـسـام، أو متباـعـدا، أو متناقـضـا، ً  وأال يحـمـل ىف داخـلـه عدـيـد ـمـن الكائـنـات ً
َولهذا كان من الرضورى جدا أن تعنى الرتبية بتجنـب تلـك . االجتامعية أو النفسية ْ ُ ً

فجوهر الحيـاة النفسـية وينبـوع . األنواع التى تؤدى إىل اإلنقسام والرصاع الداخىل
 ً.ووجوداًإنطالقها هام دوما نزعة الكائن الحى إىل أن يعطى ذاته شكالً وقيمة 

ًبدورا واضـحا ) من منطلق أنها إحدى أهم وسائط الرتبية(وهنا تقوم املدرسة  ً
ًىف تكوين وتشكيل الفرد منذ صغره، حيث تكسبه كثريا مـن املعلومـات والخـربات 
عن العامل من حوله، وكثري من املهارات التى تفيده ىف التعامـل مع هذه املعلومات 

مـام يجعـل , لـورة قيمـه ومبادئـه، وتوجيـه سـلوكهوالخربات، فضال عن دورها يف ب
العملية التعليمية بعنارصها ونتائجها لها بـالغ األثـر ىف رسـم السـبل أمـام األجيـال 
ِالقادمة، وتشكيل قدرتهم عـىل الـتحكم ىف األمـور، وإضـفاء معـان واقعيـة عليهـا، 

قبل، ومواجـهـة تـحـديات املـسـت, وإرـسـاء األـسـاس الـسـليم لـلـتعلم اـلـذاىت واملـسـتمر
بتخريج كوادر قادرة عـىل التكيـف مـع املتغـريات املتسـارعة، ىف سـياق جيـد مـن 
األصالة، متسلحني بالعلم الهادف والفكر املستنري، يدركون بـذلك قيمـة عـدم نفـى 
اآلخر، وتقبله، والحوار معه، وكذا التفسـريات املنطقيـة لألمـور، وعـدم الركـون إىل 

 .العجز من مجرد الفشل

 مكـان الخـربة األسـاس والـتعلم الحقيقـي -ىل اختالف مستوياتها ع-واملدرسة 
 لغالبية األطفال والتالميذ، السيام خربة القراءة والكتابـة والحسـاب والسـلوك، فهـم 
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يتعلمون كيف يقرؤون ويكتبون ويسلكون، ويتزودون فيها بقواعد النظام وإثبـات 
تشكيل مفرداته، والتـأثري الذات، وتهيؤهم للتعامل مع قيم املجتمع ومستحدثاته و

فيه والتأثر به، وتزودهم بالقيم واألفكار واالتجاهات واملعـارف التـي متكـنهم مـن 
االكتشاف والتجديد والتجويد، وترجمة مفـاهيم الحيـاة العرصيـة إىل سلوك،فضـالً 
عن توفر فرص مامرسة مبادئ العمل الوطني ممثلـة يف قيـادة الجامعـة وريادتهـا، 

اركة، ومامرسة السلوك املسئول، وإذكاء روح املنافسة ال التنـافس، واإلحساس باملش
ومراجعة الذات وتعزيزها، والتفكري الحر والعمـل يف إطـار قـيم املجتمـع وعاداتـه 
ـال  ـي يـسـاعد ـعـىل االنتـق ـياق علـم ـاد ـس ـالته، وإيـج ـاظ ـعـىل أـص ـده والحـف وتقالـي

مفـردات املسـتقبل، باملجتمعات إىل املجتمعات املعارصة والعمل بروح عالية نحـو 
ًوإعدادهم لحيـاة الغـد التـي تختلـف اختالفـا كبـريا عـن حيـاة اليـوم مـن حيـث  ً

 . التنظيامت والتطلعات واإلنجازات، واالستفادة من تجارب اآلخرين

عىل سبيل املثال قد يتعلم الطفـل ىف املدرسـة العجـز وإدراك نقـص الكفـاءة، 
ً أنـه وجـد تشـابها عجيبـا ىف (Peterson et al, 1995)حيث يذكر برتسون وآخرون  ً

املجال االجتامعـي بـني العجـز عـىل املسـتوى الشـخيص واالغـرتاب عـىل املسـتوى 
 غـري مرتبطـة باسـتجابة - ىف كلتا الحـالتني -املؤسيس حيث تبدو األحداث والنتائج 

الفرد، ويتمثل ىف الحالتني السـلبية وإدراك عـدم جـدوى الجهـد، فضـالً عـن صـيغ 
ً يتحدث بها الفرد مع ذاته، ولـيس مـن املـدهش أيضـا أن يسـتخدم معرفية سلبية

الباحثون العجز املتعلم ىف تفسري ملاذا تؤدى مامرسات واسرتاتيجيات بعض البيئات 
وـتـردى أخالقـيـات , وـسـوء النـظـام, ، والالمـبـاالةlistlessnessالتعليمـيـة إىل الفـتـور 

أمـام مفـردات البيئـة التـى الطلبة، وتهميشهم، واستثارتهم نحو التـيقن بعجـزهم 
 ).2004، 1997الفرحاىت السيد، (يتعلمون فيها 

ًوبهذا الشكل فإن املؤسسات الرتبوية كثريا ما تكون سالحا ذا حدين إزاء تشـكيل  ً
وإمـا أن , العجز لدى األطفال والتالميذ، فهي إما أن تكون أداة تشكيل وتعميق العجز

وتكـيفهم مـع أنفسـهم وعـاملهم , العجـزتكون وسيلة لوقايتهم وتحصينهم ضد هـذا 
 ال ميكن أن يكـون - مبؤسساته الرتبوية -فالنظام التعليمي .. واستبشارهم مبستقبلهم 

ًمحايدا فهو إما أن يكون عامالً من عوامل بناء الفرد واملجتمع، أو معـول هـدم لهـام، 

ام اآلخـر، بالرغم من أن الرتبية والتعليم وتعلم العجز عمالن متضـادان يبطـل أحـده
ًفإن التعليم يسهم أحيانا ىف تشـكيل وتعميـق العجـز حـني يـدفع كثـري مـن األطفـال 
والتالميذ إىل الضياع والعزلة واالنفصال عن الذات واملجتمـع، وإدراك اخـتالل العالقـة 
 ـبـني الجـهـد والنتيـجـة، وإيـجـاد حاـلـة ـمـن االـغـرتاب تتمـثـل ىف تجرـيـد التالمـيـذ ـمـن 
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وتحويلهم إىل أشـياء أو كائنـات مهمشـة أو أجـزاء يف آلـة أو إنسانيتهم وكفاءتهم، 
 . سلع تصنع حسب املواصفات التى يطلبها أصحاب النفوذ والسطوة ىف املجتمع

وىف هذا السياق خلصت دراسة أجريـت عـن العوامـل التـى تسـهم ىف ترسب 
بط الطالب والتالميذ إىل أن ضعف العالقات االجتامعية داخل املدرسة، ووهن الـرتا

االجتامعى بـني أفـراد املجتمـع املـدرىس يسـاعد عـىل كـرثة التغيـب عـن املدرسـة 
والترسب منها، وانخفاض األداء واإلنجاز، وجميعها من سامت الطالب الذي يشـعر 
بتدين صفاته اإليجابية وقدرته عىل التأثري يف األمور، ويشعر بـاالغرتاب ىف املؤسسـة 

فالطالب يشـعر بـالعجز داخـل املدرسـة . امء لهاالتعليمية الذي قد يفتقد إىل االنت
ًحينام يتوقع أن سلوكه مقيدا مـن قبـل اآلخـرين، وال يسـتطع إال عمـل مـا يـرىض 

السـيام املعلمـون ومـن عـىل شـاكلتهم خـارج املدرسـة، ويشـعر الطـالب , اآلخرين
 بالعزلة االجتامعية حينام تتصدع شبكة العالقات االجتامعية بينهم، أو بيـنهم وبـني

معلميهم، باإلضافة إىل أن تجنب مشاركتهم ىف األنشطة املدرسـية املختلفـة يـرتبط 
ومـن هنـا . بخاصية أنهم ال ميتلكون سامت إيجابية لها القدرة عىل التأثري ىف األمور

يظهر اختالل القيم ىف كرثة الغش وعدم االلتزام بالنظم واللوائح التى تنظم حياتهم 
 .(Mau, 1992)ا داخل املدرسة أو حتى خارجه

وكثريا ما تلجأ بعض النظم الرتبوية إىل أساليب تأديبية كثـرية مـن أجـل تحقيـق 
إخضاع الفرد وتحقيق سلبيته، فهي عىل سبيل املثـال تعتمـد عـىل التلقـني كطريقـة 
ًلتأديب الفرد وتربيته لىك يكون مطيعا تحت دعوى نقل قيم املجتمع إليـه وترشبـه 

يع عقوبات نفسية هائلة عليه بهدف إشعاره باإلثم والذنب إياها، أو تعتمد عىل توق
من خالل تحقريه أو تصغريه وتقزميه وتأكيد شعوره بأهليتـه للعقـاب، أو مـن خـالل 

، والواقـع أن )اكرس للعيل ضلع يطلع له اثنـني(إشعاره بالعجز كام ىف العقاب البدىن 
إدراك ما به مـن صـفات لهذه األساليب عواقب وخيمة عىل ثقة الفرد بنفسه، وعىل 

ًإيجابية، فهذه األسـاليب القهريـة ىف ضـبط السـلوك تـرتك بالشـك جروحـا ورواسـب 
عميقة ىف الفرد أقلها إحساسه بالذنب، أو احتقار الذات، األمر الذي قـد يظهـر فـيام 

 كام -بعد ىف محاولته للنيل من غريه أو إذاللهم أو ىف لجوئه للغش والتمويه والخداع
 أو اتـبـاع أمـنـاط ـسـلوكية انتهازـيـة ـقـد تدفـعـه لقـبـول القـهـر -متحاـنـاتيـحـدث يف اال

واالضطهاد، بـل واتبـاع أسـاليب االلتـواء والتمويـه ىف تفاعالتـه االجتامعيـة،وتغليب 
الدوافع األنانية عىل الدوافع املوضوعية، وتفضـيل املصـالح الشخصـية عـىل مصـلحة 

 للحفظ الصم دون أى تسـاؤل املجموع، كام أن أسلوب التلقني من حيث هو طريقة
 أو فهم واسـتيعاب لـه نتـائج قاسـية عـىل عقليـة الطالـب حيـث يتحـول إىل ببغـاء 
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يردد ما يسمع فقط، ويستبعد ما يثري التساؤل، وبالتايل تتعطل طاقاتـه اإلبداعيـة، 
 .ويستبدل بها قوالب فكرية جاهزة

وذج، فحينام يتكاسل يضاف إىل ذلك أن التعليم يتم يف املدرسة بال قدوة وال من
املعلم وال يرشح الدرس للتالميذ ويدخر جهده للدروس الخصوصية، يدرك التالميـذ 
أن التعليم أصبح سلعة ككـل السـلع تخضـع آلليـات السـوق، وال دخـل للعالقـات 

أن هنـاك كومبيـوتر " حينام يرصح مسـئول كبـري. اإلنسانية والرتبوية يف هذا اإلطار
ـثـم النـجـد " ملـبـاين املدرـسـية ـجـاهزة، وـعـىل أحـسـن ـحـال أن ا" أو " لـكـل تلمـيـذ 

كومبيوتر، وقد تتسـاقط املـدارس لتزهـق األرواح، يـدرك الطـالب أن الكـذب ميـأل 
الفضاء من حوله، وحينام يدخل الكساىل أبناء األثرياء كليـات القمـة يف الجامعـات 

 الوضـع األهلية، أو يلتحقـون بأقسـام اللغـات يف الجامعـات الحكوميـة، فـإن هـذا
يعمق اإلحساس بالظلم االجتامعي، والغضب من الوطن، الذي يؤكـد التعلـيم فيـه 

 . عىل دونية ما هو عريب، وما هو قومي

فالتعليم بهذا الشكل يحرم الطالب من املشـاركة يف العمليـة التعليميـة، فهـو 
ممنوع من القيـام بـأي دور حقيقـي ىف تصـميم املنـاهج وإعـدادها وتقوميهـا، وال 

ْح له بأن يسهم ىف اقـرتاح طـرق تدريسـية، وال ميـنح الفرصـة إلبـداء الـرأي ىف يسم ِ ْ ُ
وسائل تقويم أدائه الـدرايس، وال يشـرتك يف عمليـة إدارة مدرسـته، وال يجـرؤ عـىل 
محاورة معلميه، بل إن بعض الطلبة يتحاشون املشاركة يف املناقشة الصـفية خوفـا 

مام يقود إىل أمـور ال تحمـد , أو يستفزه, أو إبداء رأى يغضب املعلم, من قول شئ
عقباها، حتى إن بعض املعلمـني يرفضـون مراجعـة درجـة الطالـب يف االمتحانـات 

ًحتى لو كان هناك خطئا واضحا يف جمع الدرجات وكأن أولئك املعلمني ال ينطقون , ً
وىف ظل تعليم كهـذا يحـد مـن فـرص املشـاركة اإليجابيـة ويقلـل مـن . عن الهوى
لتفاعل السليم، ويقلل فرص إعداد أجيال صالحة قوية الشخصية، وحسنة إمكانية ا

ُالخلق، متلك القدرة عىل املبادرة، وحل املشـكالت، ومواكبـة أو حتـى التكيـف مـع  ُ
 .املستجدات املحلية والقومية والعاملية

ًوىف ضوء ذلك فإن مثل هذه النوعيـة مـن التعلـيم توجـد أشخاصـا مـرتددين، 
 يؤمنـون بشـئ، وال يثقـون بأحـد، وبالتـايل ال يـدينون بـالوالء يخشون كـل شـئ، وال

واالنتامء للمجتمـع، ومنظـومتهم القيمـة مهلهلـة ومعـايريهم غـري واضـحة واملعـاين 
ومعايريهم للنجاح غري رشعية، فضال عـن أن هـذا النـوع مـن التعلـيم , لديهم مختلة

شكال، ما هـى إال منافـذ يدفع الفرد نحو اللجوء إىل املداهنات والنفاق، وكل هذه األ
َتعويضية واسرتاتيجيات غري مرشوعة يسلكها، وينهجها الفرد لتعميق نظرتـه السـالبة  َ ْ َ 
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عن ذاتـه، األمـر الـذى يـؤدى إىل تشـكيل شخصـية عـاجزة عـن إصـدار القـرارات، 
بـل , مستكينة لكل األوامر والنـواهي، معطلـة لكـل اإليجابيـات التـي توجـد فيهـا

 .فسها ووطنها وعاملهاعاجزة عن خدمة ن

ًما يكـون شـبيها مبـا يسـمى ) 2000(وىف هذا السياق لخص محمود الراشدان 
 : ًحلقات تعلم العجز يف النظام الرتبوي العريب مهتديا بالنظام األردين كام ييل

إن أكرث األطفال دون السادسة ال تتوافر لهم فرص االلتحـاق بريـاض األطفـال   -1
 ال يتـوافر لهـم مرافـق تربويـة مناسـبة وال معلـامت وكثري من أطفال الروضة

 . يتسمن بالكفاءة
وكثري من هؤالء ال تسعفهم ظروفهم وحظوظهم للوصـول إىل املراحـل العليـا   -2

 . يف التعليم
وكثري من طلبة الثانوية العامة ال متكنهم مناهجهم وخرباتهم وبيئتهم العملية   -3

 . وظروف معيشتهم من النجاح
 ري ممن ينجحون ال متكنهم أحوالهم ورشوط القبول من االلتحاق بالجامعة وكث  -4
 وكثري من هؤالء وهؤالء ال يتخرجون   -5
 وكثري من الخريجني ال يعملون   -6
 وكثري من الذين يعملون ال يعملون فيام كانوا يدرسون   -7
 . وكثري من هؤالء ال يكسبون ما يكفيهم للعيش بحرية وكرامة  -8
 وكثري من هؤالء وأولئك محبطون ومغرتبون   -9

 .وكثري من هؤالء اكتسبوا عرب حياتهم العجز واالستسالم واالستكانة ألقل املؤثرات -10

وبهذا الشكل فإن الرتبية تدعم ثقافة العجز، والذي مل يتعود الفرد فيها عـىل أن 
يتـدرب عـىل يفكر باسـتقالل عـن األخـرين، ومل يعتـد اسـتخدام عقلـه الـواعي، ومل 

استخدام املنهج العلمي يف التفكري،والتلميذ يف مثل هذه الثقافة يتعلم قط من أجـل 
الحصول عىل الشهادات الدراسية، وليس لينفذ أو ليطبق ما تعلمه يف ميـدان عملـه، 
أو يف حياته العملية، إنها ثقافة يسود نظام التعليم فيها الفصل بـني النظـر والعمـل، 

وهى بالتايل تعد غالف لنظام تعليمي يعتمـد . ها الفكر عن الواقعأو ينفصم يف إطار
 عىل التكـرار املمـل، والتقليـد األعمـى، واملنـاهج الصـامء الجامـدة، وطـرق التعلـيم 
غري املناسبة مليول وقدرات املتعلمـني، وكـل ذلـك يـرىب الطلبـة عـىل قـيم الخضـوع 

 وتفضـيل الـوالء لهـا عـىل , دةومنط التفكري أحـادى االتجـاه، وهرميـة القيـا, والطاعة
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فضالً عـن حـدوث . وعدم قبول النقد، ومعادية اإلبداع والتفكري الحر, أى يشء آخر
 :عديد من الظواهر السلبية للمتعلمني مثل

 .االنكفاء عىل الذات بدال من اإلقدام واملبادرة  - 
ملـشـاركة االنسـحاب والتسـليم ـبـالعجز، والسـري يف رـكـاب األقويـاء، ـبـدال مـن ا  - 

 .والتفاعل مع املجتمع املحيط
 .اإلميان بالحل الفردي، بدال من روح التعاون والعمل الجامعي  - 
 .التحايل وااللتفاف عىل القانون، بدال من احرتامه وتطبيقه  - 
 .النفاق والتزلف، بدال من املواجهة والنقد  - 
 .األنانية وحب الذات، بدال من اإلحساس باملسؤولية  - 
 .النقد والتقليد، بدال من اإلبداع واالبتكار  - 
 .التعصب وضيق األفق، بدال من القبول بالتنوع واالختالف  - 
 . العنف، بدال من الحوار  - 

وهنا نجد أن املدرسة أو الكليةالتي تنتمي إىل هذا النظام التعليمي قد متارس 
ًأحيانا دورا يساعد عىل إدراك العجز من خالل حرمـان ال طلبـة مـن فـرص التفاعـل ً

وإقصاءهم عـن عمليـة اتخـاذ القـرار، واإلخفـاق يف جعلهـم يشـعرون , فيام بينهم
باالنتامء، وسوء العالقة بني املعلمني والطلبة، ووجود سياق تعليمي ضاغط ومغلق 

عـىل سـبيل .داخل املدرسة، وانعدام معنى كثري من النشاطات والخـربات املدرسـية
ًلتعلـيم والـتعلم مصـدرا لالغـرتاب مـن خـالل وسـائل كثـرية املثال قد تكون بيئـة ا

عدم احرتام األساتذة لطالبهم، وعـدم مسـاهمة الطلبـة يف تصـميم بـرامجهم، :منها
وإدراكهم عدم وجود عالقة وظيفية بني ما يدرسـونه ىف الجامعـة وبـني عملهـم ىف 

ني، وتبنـى املستقبل، وإحساسهم بأن تقييمهم ملعلميهم ال يستخدم لتطوير املعلمـ
 .املعايري األكادميية املتدنية، واملهام قليلة الجدوى، واملستوى التدريىس املتدين

وىف هذا السياق أكدت دراسات ميدانيـة عديـدة عـىل عالقـة التفاعـل االيجـايب 
املدرك بني املعلم والتلميذ والدافعية األكادميية والتحصيل الدرايس، مام حدا بيكرتس 

Boekaerts أن اإلدراك االيجايب للعالقة بني املعلـم والتلميـذ قـد يقلـل مـن " بالقول 
ويشـري روسـري " القلق واالنفعاالت السلبية الناتجة عن األوضـاع األكادمييـة الصـعبة 

 أن التواد املدرك يتوسط العالقة بني البيئـة النفسـية (Roeser et al, 1996)وأخرون 
سـة مـن منطلـق أن إدراك جـودة ومعتقدات فاعليـة الـذات، وانفعـال حجـرة الدرا

 العالقة بني املعلم والتلميذ يرتبط بالشـعور الشـخيص بـالتواد ىف املدرسـة، واالحـرتام 
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املتبادل والدعم النفيس املعنوي واالهتامم باملشكالت اإلنسانية، والتعزيز املناسـب 
 .ةوالشعور باألرسة الواحدة والعمل بروح الفريق مع االهتامم بالفروق الفردي

 يف دراسـته حـول طـرق (Holliday 1997)وىف هذا السياق يتناول هوليـداي 
ًإثراء العالقات االجتامعيـة يف املـدارس كمؤسسـات اجتامعيـة تربويـة مؤكـدا عـىل 
أهمية األدوار املختلفة للطلبة داخل املدرسة وخاصة املشاركة يف اتخـاذ القـرارات، 

كثار من الحوار واملقابالت مـع الطـالب، مشاركة املعلمني يف أنشطتهم املختلفة، اإل
ومـشـاركة الـطـالب للمعلـمـني يف ورش العـمـل، مـشـاركة أولـيـاء األـمـور يف الـشـئون 
املدرسية والطالبية، وغريها من األمور والعالقات التـي تزيـد مـن انـدماج الطـالب 

 Erikson)وىف ضوء ذلك أجرى إريكسون وولكر . ومشاركتهم يف األنشطة املدرسية
&Walker 1992) املدرسـة" دراستهم حول البنـاء التنظيمـي للمؤسسـة الرتبويـة "

توصل الباحثان إىل أن الطلبة الذين كانت تربطهم عالقات رسـمية وجامـدة كـانوا 
أقل انـتامء للبيئـة املدرسـية، يف حـني أن أولئـك الـذين يتواصـلون مـع معلمـيهم، 

ًنوا أكـرث شـعورا بالسـعادة، ويشاركونهم األنشطة، ويناقشونهم يف قضايا مختلفة كا

كـام توصـلت الدراسـة إىل أن العمـل مـع . ًوانتامءا ملدرستهم ومعلميهم وزمالئهـم
مجموعة من املعلمني بدالً من معلـم واحـد يزيـد مـن انـدماج الطالـب وانتامئـه 
للبيئة الرتبوية، خاصة حينام يشارك يف مسؤوليات املدرسـة وأنشـطتها، مـام يـؤدي 

 .شاعر االغرتاب لدى الطلبةإىل القضاء عىل م

 إىل أن حجم وبنية املناخ التنظيمي (Raul, 1979)وىف هذا الشأن يشري راؤول 
للمدارس، والذي يقلل من االحتكاك اإلنساين قـد يكون له أثـر سلبي عـىل تكـوين 

وأـشـارت كـثـري ـمـن .. الهوـيـة الشخـصـية ومفـهـوم اـلـذات األـكـادميي ـلـدى التلمـيـذ 
شعور الذايت الذى ينتـاب الفـرد مـن بيئـة تعلـم غـري مواتيـة ال الدراسات إىل أن ال

ًيعتمد فقط عىل الحالة النفسية للفـرد، ولكنـه يعتمـد أيضـا عـىل طريقـة تفسـري 
وأنه تحت ظروف معينة فإن املعلومـات حـول بيئـة الـتعلم قـد تـؤثر عـىل . الفرد

يـتـأثر ـبـبعض ـفـإدراك الـفـرد للمـعـامل املوـضـوعية لبيـئـة اـلـتعلم . تقـيـيم الـفـرد لـهـا
 .التفسريات الذاتية مام ينعكس عىل الحالة النفسية لإلنسان

 عـن املـوت ىف املراحـل املبكـرة مـن Kozolوهنا يصف أحد أهم كتب كوزل 
 : العجز ىف الفصل املدريس فيام ييلDeath at on early ageالعمر 

 عـىل أنـه مـن ذوى الحاجـات - ىف ضـوء نسـبة ذكائـه -يصنف طالب معـني 
 , وبالتايل يتوقع غالبيـة املعلمـني أنـه ال ميكـن الـتعلم يف فصـول مزدحمـة, ةالخاص
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وبسبب الزحام املتزايد ىف املدرسة ونقـص كفـاءة املعلمـني الرتبويـة واالجتامعيـة، 
 يف Negroوعدم وجود رغبـة إللحـاق أى طالـب زنجـى ,ونظام املدرسة غري الجيد 

ه وعرقه التقدم ألي مدرسة قـد يوجـد ًوال يستطيع نظرا لطبقت, أية مدرسة مجاورة
ًبها مكان له، ىف هذه الحالة ظل هذا الطالب عامـا كـامالً يف حيـز النسـيان ال يـراه 
أحد وال يفعل أى شئ إال إثارة املشـاكل واملشـاجرات، وقـد نجـده يف حالـة أحـالم 

ًيقظة أو يف صمت تام، وكان واضحا أنه مريض، وإذ مل تنظر وأنت قريبا منه، يبـد و ً
أنه ال يفعل أى شئ عىل اإلطالق، وأحيانا يبتسم بتعجـب بنظـرة فيهـا فرحـة عـىل 
ًشئ تافه جدا قد يكون شيئا عىل إصبعه، أو يتخيـل شـيئا عـىل األرض،وتبـدو رأس  ً ً

 .هذا الطفل دائرية مثل الزيتونة،وعيونه المعة مثل الزجاجة

درسـة ومعـه ىف ذات يوم أحرض له كوزول كتاب عن ولد فرنيس ذهـب إىل امل
ًبالونة حمراء، وجلس وهز رأسه للخلف واألمام وابتسم، وغالبا ما يبدو أنه مبـتهج 

 ويـبىك عنـدما يقـرأ، ألنـه ال يسـتطيع whimperًالوجه، رافضا للكالم، يتذمر وينئ 
تعلم القراءة، وهو يرصخ عندما يكتب، ألنه مل يستطع تعلم كيـف يكتـب، ويـبىك 

كلامت مكونة من أكرث من مقطع، وهو ال يعرف كتبه، ًأيضا ألنه ال يستطيع تهجى 
وأدواته وال يعرف كيـف يطـرح أو يقسـم،وكان ىف الصـف الرابـع اإلبتـدايئ، وظـل 
كوزول يفكر ىف خطأ النظام التعليمي الذي يبدو ىف كثري من األحيان فكاهة إدارية 

Administrative Jokeنهـا متثـل ، واملتمثلة يف هذا الولد، وكانت واضحة لدرجـة أ
 لزمالء فصله، حيـث كـانوا يسـخرون منـه طـوال اليـوم، وىف بعـض Funnyتسلية 

األحيان كان يسايرهم الضحك، وبدأ الطفل ىف الرصاخ مام جعل معلميـه يرصحـون 
بأنه ال ميكن تعليمه، والحقيقة يف هـذا املوضـوع أن املعلـم مل يعلمـه ومل يبـدأ ىف 

 .درسةتعليمه من اليوم األول لذهابه إىل امل

ًوإذا أخذنا هذا الطفل ىف االعتبـار فـإن ذلـك قـد يكـون راجعـا إىل مـا ميكـن 
ً، وقد يكون ذلك راجعا إىل تعلـم العجـز، حيـث (IQ)تسميته بقصور نسبة الذكاء 

إن الطفل تعلم أنه عندما توجد كلامت باللغة اإلنجليزيـة عـىل السـبورة فإنـه لـن 
ًيفعل شيئا صـحيحا عـىل اإلطـالق، وبسـبب  فشـله السـابق ترتفـع لديـه معـدالت ً

العجز، برصف النظر عن ارتفاع الـذكاء وهنـا يظهـر بوضـوح أن الطفـل يعتقـد أن 
ـامته  ـتحكم، وأن ـس ـة ىف اـل ـأثري أو فاعلـي ـا أي ـت ـون لـه ـتجاباته ال يـك ـلوكياته واـس ـس

 .(Seligman, 2000)اإليجابية ليس لها تأثري يذكر 

 يقـوم مبهمـة عمـل ىف معسـكر وميكن أن نرضب لذلك مثاال آخر لطفل أبيض
 صيفي لألطفال، حيث تقدم لهذا العمل من خالل إعالن مخصص لهذا الشأن، وكان 
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يتوقع وجود نسبة كبرية من األطفال الزنوج إىل جانب عـدد مـن األطفـال البـيض، 
وعندما وصل إىل استالم العمل تبني له أن جميـع األطفـال وجميـع املرشـحني مـن 

 املرشحني ليسوا فقط من الزنوج العاديني، بـل إنهـم فـوق ذلـك الزنوج، وأن هؤالء
متعصبون للروح الزنجية، وعليه قضاء فـرتة مثانيـة أسـابيع للعمـل ىف هـذه البيئـة 
ًاالجتامعية، أمل يصبح اللون األبـيض تشـويها جسـميا وإعاقـة لـه ىف هـذه الحالـة؟ 

يجد أن بيـنهم حيث إنه ىف ضـوء قـيم الزنـوج كجامعـة لهـا معايريهـا الخاصـة سـ
ًعالقات حميمة، وسيكون كل منهم حذرا يف أن يبدو صديقا له، ويواجـه صـعوبات  ً
تكيف ال يستطيع تجاوزهـا، ورمبـا قـد يحـاول التقليـل مـن خصائصـه االجتامعيـة 
والعرقية كشخص أبيض، ويحاذر الظهور يف موقف توكيد أهليتـه وقيمـه ومظهـره، 

ْجـأ إليهـا، يبـدو مسـتحيالً عليـه أن يكـون وبرصف النظر عن االسـرتاتيجية التـي يل َّ َ ُ
عالقات اجتامعية طبيعية يف هذا اإلطار، وإن كان عليه أن يبذل أقىص ما يستطيع، 
ًولكن عليه أيضا أن يعرف أن الجميع سـوف يرونـه مختلفـا وهـو ىف نظـرهم أقـل  ً

كفاية ىف صفات هى ىف غاية األهمية بالنسبة لهـم، وهـو ىف حقيقـة األمـر شـخص 
 ).2000شاكر قنديل، (كتسب العجز من املجتمع ا

ًولو تصورنا عكس املثال السابق، أى أن فردا زنجيا عاش ىف مجتمع من البـيض  ً
وقد يـفرس لنـا ملـاذا يلـوذ بعـض . فلسوف تنعكس جميع مظاهر العجز ىف سلوكه

الزنوج بالعزلـة االجتامعيـة ىك يجنبـوا أنفسـهم آالم الشـعور بـاالختالف، وينعمـوا 
فالجامعة هى التى تحـدد املعـايري التـى . لراحة داخل مجموعات سوداء معزولةبا

قد اليستطيع الفرد االستجابة لها، ثم هى التـى تعاملـه بعـد ذلـك عـىل أسـاس أن 
وبشـكل أكـرث . سلوكه غري مقبول، أو أنه ىف منزلـة التؤهلـه لتحقيـق تلـك املعـايري

مفهـوم عجـز الفـرد واستسـالمه ًتحديدا ميكن القول بأن املجتمع هـو الـذى كـون 
وذلك من خالل انتقاء بعض الصفات وإعطائها أولوية وتفضيالً، ومن ثـم . لألحداث

يصبح األفراد الذين يعجزون عن الوفاء مبتطلبات معينة أو الذين تنقصهم صـفات 
 .ًمعينة أشخاصا عاجزون، ويعاملون عىل أنهم كذلك

يس كذلك يف مظاهر الحيـاة األخـرى، ًوقد نرى طفالً عاجزا ىف املدرسة ولكنه ل
فالطفل قد يقرص عجزه ىف الفصل املـدريس عـىل معلـم بعينـه أو موضـوع بعينـه، 

 عنـدما Paralyzedمثلام أجد عديد من زماليئ بهيئة التدريس بالجامعة يتجمدون 
يواجهون معادلة رياضية، بينام عندما يكونون خارج قاعـة الدراسـة ومـع معلمـني 

 يتعرضون ملوضوعات أخرى بخـالف الرياضـيات يـدركون كفـاءتهم آخرين، وعندما
 . وسيطرتهم
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وىف تجربة لدويك حول العجز املتعلم داخل الفصل املدريس، حيث قـام عـدد 
ًطالبا ملشاكل قابلة للحل،ومشاكل غـري قابلـة للحـل ىف ) 45(من املعلمني بتعريض 

 مشـاكل غـري قابلـة البداية أعطى معلم مشاكل قابلـة للحـل، وأعطـى معلـم آخـر
للحل، وىف النهاية تلقى كل األطفال مشاكل قابلـة للحـل مـن خـالل املعلـم الـذي 
أعطى ىف البداية مشكالت غري قابلة للحل، وقد عجز األطفال ىف حل هذه املشـاكل 
حتى ولو كانوا يعرفون املشاكل التي تم حلها مع املعلم الذى أعطى مشكالت غـري 

جه األطفال مشكالت قابلـة للحـل، ولكـن ىف ظـروف عجـز قابلة للحل، فعندما يوا
وإحباط فإن ذلك يؤدى إىل تشكيل استجابات العجز، ونقـص كفايـة األطفـال عـىل 

 .النجاح

ً تصميام مكونا من ثالث مجموعاتBrienوىف هذا الشأن قدم برين  تعرضت : ً
ـة للـحـل، وتعرـضـت ـال لسلـسـلة ـمـن املـشـاكل القابـل  املجموـعـة األوىل ـمـن األطـف

املجموعة الثانية لسلسلة من املشـاكل الطويلـة املعقـدة والتـي يـتم فيهـا تقـديم 
املكافأة بعد االستجابة مبارشة، ومل تتعرض املجموعة الثالثة ألية مشاكل،وىف النهاية 
تم اختبار املجموعات الثالث عىل سلسلة من مشكالت التعلم القابلة للحـل،فظهر 

لـتعلم يليهـا املجموعـة التـي مل تتعـرض أليـة أن مجموعة العجـز كانـت أبطـأ يف ا
مشكالت، يليها املجموعة التي تعرضت إىل مشكالت قابلة للحـل، ويشـري ذلـك إىل 
ًأن تعلم االسرتاتيجيات املعرفية الجيدة يعد شيئا هاما للنجـاح األكـادميي حتـى يف  ً

 أن املهام املعقدة من خالل تعلم أن معطيات النجاح هى معطيات ذاتية ال يجـب
 .(Seligman, 2000)ينتظرها الطفل من الخارج 

 
 ضغوط بيئة الفصل ومواجهة العجز املتعلم

ًتؤثر ضغوط بيئة الفصـل الـدراىس تـأثريا سـالبا عـىل التالميـذ، فالتالميـذ الـذين  ً
ًيتعرضون لضـغوط ىف الفصـل، غالبـا مـا يعـودون إىل منـازلهم مشـدودين األعصـاب 

كل الدراسة، وعدم فهمهم لـبعض املـواد الدراسـية غاضبني متوترين يشتكون من مشا
إن مل يكن أكرثها، بل إن العواقب السلبية لضغوط بيئة الفصل الدراىس ميكن أن متتد 
إىل الدافع لإلنجاز، فقد يكتسب التلميذ تحت هـذه الظـروف اتجاهـات سـلبية نحـو 

وعىل . افع لإلنجازمدرسته، ومعلميه، ونحو اإلدارة املدرسية والنظام، ومن ثم يفقد الد
أثر ذلك يتدىن تحصيله الدراىس، كام أن تقيـيم املعلمـني لطالبهـم وأسـاليب التعامـل 

ًفقـد يعامـل املعلمـون تلميـذا معينـا . معهم يؤثر ىف تشـكيل مفهـوم الـذات لـديهم ً 
 ًـعـىل إـنـه غـبـي وـعـاجز ـعـن الفـهـم، ومـجـاراة زمالـئـه ىف الفـصـل، ـمـام ـيـرتك انطباـعـا 
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ه أنـه فاشـل وعـاجز ومـن ثـم يـترصف هـذا التلميـذ وفـق هـذا عن التلميذ مؤدا
 .السياق، وتحت وطأة اإلحساس بالعجز الذى خلفته هذه املعاملة

وىف هذا الشأن قامت دويـك بخفـض العجـز املـتعلم لـدى األطفـال يف مـادة 
الرياضيات، واختارت تالميذ يتميزون باإلقالع الرسيع عندما يواجهون صـعوبات ىف 

 Successوقسمتهم الباحثة إىل مجمـوعتني للعـالج مجموعـة النجـاح الرياضيات، 
Only ومجموعـة التـدريب عـىل العـزو Attribution Training 25( وأعطـتهم (

ًيوما تدريبا خاصا، حيث تلقت مجموعة النجاح تدريبا عىل مسائل هندسية سـهل  ً ً ً
 مجموعـة وتلقـت. النجاح فيها، وتـم التغـايض عـن التفاصـيل الهندسـية ىف الحـل

ً ولكن مرتني يوميا واستطاعوا -التدريب عىل العزو نفس املشاكل الرياضية السهلة 
حيث مل ) انتهى الوقت( وعندما فشلوا قيل لهم -حل املسائل التي تفوق قدراتهم 

تنتهوا من الحل ىف الوقت املحدد، وكان يجب علـيهم حـل ثـالث مسـائل ولكـنهم 
مبعنـى آخـر تـم تـدريبهم ) أنهم حاولوا بجد ( قاموا بحل اثنتني فقط، وهذا يعنى

ًلتفادى الفشل، وأن يرجعوا الفشل دامئا إىل نقص الجهد، وبعد إعادة التدريب تـم 

اختبار املجموعتني عىل استجابة الفشل يف مسائل هندسية جديدة، حيث وجـد أن 
مجموعة النجاح فقط استمرت بعـد الفشـل، وعـىل النقـيض كـان لـدى مجموعـة 

ً عىل العزو استمرارا أكرب، وتحسـنا أكـرث، وانخفـض لـديهم قلـق االمتحـان التدريب ً

 .(Dweck, 2000)بشكل كبري

وتؤكد هذه التجربة أن العجز الذي يحدث ىف الفصل املدريس ميكن مواجهتـه 
من خالل تدريب التالميذ واألطفال عىل مواجهة الفشل من خالل عـزو الفشـل إىل 

ديل اعتقـاد األطفـال والتالميـذ بـالعجز، وأن نقص الجهد، ومـن ثـم خفـض أو تعـ
فشلهم ليس بسبب نقص معطيـات ومصـادر التغلـب عـىل الفشـل لـديهم، ومـن 
ناحية أخرى فإن تكـرار النجـاح، وتجنـب الفشـل أو عـدم الرتكيـز عـىل التفاصـيل 
الصغرية لخطأ التالميذ، أو عدم اإليحاء لهم بـأن فشـلهم يـأيت مـن معطيـات ثابتـة 

يعد من األمور املهمة ىف التحصني ضد العجـز املـتعلم السـيام ) لقدرةمثل ا(لديهم 
فتعزيز الجهد يقوى من دافعيـة األطفـال والتالميـذ عـىل . العجز املتعلم األكادميي

اإلنجاز، فعندما قيل لألطفال أن الجهد أسـاس نجـاحهم الحقيقـي ضـاعفوا الجهـد 
 عن أن تعزيز القـدرة يعـد فضالً. حتى يحافظوا عىل استمرار نجاحهم ىف املستقبل

عامالً ذو أثر كبري ىف تنمية أسلوب حـل املشـكالت وإذكـاء فاعليـة الـذات لـديهم، 
 .وارتفاع معدل التحصيل الدرايس لهم
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 ـلـيس فـقـط ىف مراـحـل -ـكـام ـيـؤدى نـقـص ـخـربة مواجـهـة الفـشـل إىل العـجـز 
مل يكـن لـدى الفـرد ً ولكن أيضا يف املراحل الدراسية املتقدمة، فإذا -الدراسة األوىل 

خربة مواجهة القلق واإلحباط، وإذا مل يفشل ويستطيع مواجهة هـذا الفشـل فإنـه 
 وتـؤدى -ً عندما يكون ذلـك أساسـا يف حياتـه-ًلن يكون قادرا عىل مواجهة الفشل 

النجاحات املتعددة التى ال يعقبها معززات أيضا إىل الشعور بالعجز عنـدما يواجـه 
 Goldenالبنت الذهبيـة " عىل سبيل املثال ما يطلق عليها الفرد الفشل ألول مرة،

Girl والتي فشلت ىف الجامعة عندما وجدت عدم وجود جوائز كبرية مثلام كانـت 
 .ىف املدرسة الثانوية

وىف هذا الصدد يذكر سيلجامن أنه ىف كل عام يتخرج ىف الجامعة التـى يعمـل 
ل مرشوع ىف املعمـل، وكـل عـام بها طلبة جيدون، ويتم اختيار األوائل مـنهم لعمـ

 وهذا - كام يعتقدون -يحذرهم من أو يخربهم بأن العمل ىف املعمل ليس بجذاب 
 مـثـل الكمبـيـوتر اـلـذي يعـطـى -يعـنـى أنـهـم ـسـوف يعمـلـون ـطـوال أـيـام األـسـبوع

 وكان يالحظ أن نصفهم يـرتك العمـل ىف -معلومات عىل الورق بدون كلل أو تعب 
 لكـن ينقصـهم wit أنهم ال ينقصهم الذكاء أو الفطنة منتصف التجربة، بالرغم من

ًـقـوة وعـمـق اإلحـسـاس ـبـروح املرشوع، ويـعـد ـهـذا ـغـري مرـضـيا، وال يـكـون مليـئـا  ً
بالحيوية واإلثارة، وال أريده كمرىب، فاإلحساس باملرشوع وقيمـة العمـل شـئ مهـم 

قيمـة ًجدا لالكتشاف العلمي، فضالً عن أن العمل اإلبداعي يتكون من اإلحسـاس ب
وأهمية العمل،باإلضافة إىل القدرة عىل مواجهة الفشل واإلحباط، ولو كـان اإلبـداع 
ًسهالً وذو ألوان زاهية، ومرضيا فمن املحتمل أن يقوم به أى شخص، ولو كـان كـل 
شئ عىل ما يرام فإن الرضا الحقيقي والسعادة البالغـة لـن تـأىت يف نهايـة التجربـة 

 عقلية وانفعاليـة لعـل أهمهـا امليـل إىل املخـاطرة ويتصف املبدع بسامت. العلمية
واقتحام املجهول وتحمل تناقضات نفسه، والثقة ىف نفسه وىف قدراته، وتقبله لذاته 

 .وتقديره لها بفاعلية وتوكيدية واتزان انفعايل

وأعتقد أن عديد من خربات الفشل يأيت مـن خـالل تطـوير آليـات مواجهـة غـري 
م املربني واملعلمـني عـىل معطيـات النجـاح، مثـل إيحـاء فعالة، واإلحساس بسوء حك

املعلم للطفل بأنه تنقصه القدرة عىل النجاح، وأنه ال ميتلك مقومات النجاح الحقيقية، 
وكذلك اختالل ميزان الحكم عىل الجهود، مثلام نالحـظ مـثالً أن املراهـق قـد يخـرب 

ه الخطـرة تواجـه بـالعجز ممتلكات اآلخرين، ويتم سجنه ثم يخرج بكفالة، وأن أفعال
 أنـا -ويقـول سـيلجامن. واملشاكل واملتاعب وإيالم اآلخرين، وهذا يؤدى إىل االكتئـاب

 ً لست راضيا، ولكنني دخلت هنا ليك أقوم بعمـل معـايري للحكـم عـىل جهـود -كمرىب
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الطلبة، ونبذ األعامل الصعبة التي تعرتض طريقهم، وأقـرتح أن أهـم عامـل لزيـادة 
اعتقاد الطالب بأنه يتعلم وينمو ىف بيئة عادلة تستند عىل معيـار صـادق قوه األنا 

وموضوعي وحقيقي للحكم عىل كفاءته وتوجيه مساعيه، ومن يفقد ذلك يتعـرض 
لنقص ىف تقدير الذات، فضال عن اختالل معارفه وقصور دوافعه، ومن ثـم تجسـيد 

ـف اإلنجــاز، خصوصــا وا ـتعلم ىف مواـق ـؤ للعجــز اـمل ـل التهـي ـا ًعواـم ـاة عموـم ًلحـي
(Seligman, 1975) فإذا كان لـدى أحـد التالميـذ معرفـة حقيقيـة وثقـة مبهاراتـه 

ـرث اـسـتعدادا  ـذلك، وأـك ـا ـك ـل قلـق ـد املحبط،وأـق ـل تعرـضـا للفـشـل والنـق ًيـكـون أـق ً ً
للمـشـاركة، وىف ـهـذه الحاـلـة يـسـتطيع املعـلـم أن يـشـجع التالمـيـذ ـعـىل اـسـتخدام 

معاقبتهم بالكلمة أو الفعل، عىل أن تكـون قدراتهم واملحاولة عند الفشل بدال من 
ًاألعامل واملهام قريبة مـن اهتاممـاتهم وميـولهم، وأن يكـون املعلـم حريصـا عـىل 

فالتالميذ يحبون . تقدمهم اليومي، وأن يشاركهم نجاحهم واستمتاعهم بهذا النجاح
 :التعلم برشوط خاصة منها

ًأن نـبـث ىف نفوـسـهم ـشـوقا إىل اـلـتعلم وحـبـا ـلـه   -1 بـطـرق الرتغـيـب والتـشـويق ً
 .املختلفة

 .أن نشجعهم وال نثبط هممهم بالعقاب والتوبيخ واللوم والتأنيب  -2
أن نناقشهم ونحاورهم حتى يدركوا خطـأهم إذا أخطئـوا، ونبـني لهـم نتيجـة   -3

 .أعاملهم بطريقة حسنة
ًجعل املدرسة مكانـا محببـا إىل نفوسـهم، وال ميكـن أن تكـون املدرسـة مكانـ  -4 ًا ً

ًمحببا إال إذا كانت األعامل شيقة وجذابة واملوضوعات مفيدة، وتقييم الجهود 

ـذ ال  ـذ، فالتالمـي ـن التالمـي ـوبني ـم ـون محـب ـان املعلـم ـة، وـك ـة عادـل ـتم بطريـق ـي
 .يستفيدون من معلم يكرهونه

وىف هذا الشأن أفادت دراسـات تقـدير الـذات إىل أن األطفـال الـذين لـديهم 
ن خلفيـات واضـحة املعـايري، وعادلـة التقيـيم مقارنـة تقدير ذات مرتفع يـأتون مـ

وأن ارتفـاع تقـدير الـذات مل يـكـن . باألطفـال الـذين لـديهم تقـدير ذات ـمـنخفض
بـالرضورة يـعـود إىل خلفيـة اجتامعـيـة واقتـصـادية معينـة، أو إىل مـقـدمات عقلـيـة 

مـدى معينة، أو إىل الجاذبية الجسمية، بل يعود بقوة وباستمرار بتناسق الرعايـة و
وىف سياق غرفة الصف يـؤدى .. عدالتها وارتباطها مبعيار واضح للحكم عىل الجهود 

اـسـتمرار معامـلـة املعـلـم للتالمـيـذ، وعدالـتـه معـهـم، ووـضـعه ملـعـايري تقـيـيم ثابـتـة 
وواضحة وموضوعية ووسائل قياس غري متحيزة وصادقة فيام تقيسه، وتنمية إدراك 

تطوير تقدير الـذات لـديهم، وتعطـى الطفـل تالميذه نحو قيمة التعلم إىل إذكاء و
ًمنوذجا يحتذي به لقياس تقدمه الذايت، وتعطيه شيئا يسعى إليـه، ويـربهن املعلـم  ً

 .(Capel et al, 1997)من خالل ذلك اهتاممه باألطفال والتالميذ أكرث وأكرث 
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ومن ثم فإن اإلحساس بالتحكم وتقدير الذات ال ميكن تـوريثهام ولكـن ميكـن 
ًهام من خالل تقـدير الجهـود تقـديرا عـادالً، واسـتخدام مقيـاس موضـوعي اكتساب

ًللحكم عىل الجهود، وغرس قيمة الكرامة واملنزلة ىف نفـوس األطفـال اعـتامدا عـىل  ْ َ
معطيات النجاح املتميزة والواقعية، وإقصاء الصعوبات والعوائق والقلق، واملنافسة 

لة نعد أجياالً تتمتع بالشـعور بالكرامـة غري الرشيفة من حياة أطفالنا، يف هذه الحا
 . واملسئولية والقوة وتقدير الذات

 
 اغرتاب املعلم وتشكيل العجز املتعلم لدى التالميذ

قد يكتسب التالميذ العجز ىف ضـوء اغـرتاب املعلـم، وتتعـدد عوامـل اغـرتاب 
، املعلم من خالل عمل املعلمـني مبفـردهم، وقلـة اتصـاالتهم املهنيـة مـع زمالئهـم

واقتصار تأثري املعلمني عىل ما يجرى داخل غرفة الصف فقط، وبطء التغيري داخـل 
ًاملدرـسـة والتنـظـيم البريوقراـطـي اـلـذي ال يـشـجع كـثـريا ـعـىل مـنـو املعلـمـني مهنـيـا  ً
ًوأكادمييا، وقلـة التفاعـل بـني املعلمـني ومـديريهم والعمـل يف جـو غـري داعـم وال 

عدم وجود أهداف مشرتكة بني املعلمني، مشجع، ونقص الشعور بالثقة ىف النفس و
، وشـعورهم بتـدين (Thomson, 1993)ونقص بـرامج التطـوير املهنـي للمعلمـني 

ًقيمة العمل الخاص بهم اجتامعيا،ورصاع الدور ونقص الرضا عن العمـل، وسـوء أو 

نقص اإلرشاف املبارش أو وجود املرشف املغـرتب ونقـص الـتحكم املـدرك ىف الواقـع 
ادي واالجتامعي، وفقدان العمـل معنـاه ومغـزاه وقيمتـه، ونقـص فـرص والعامل امل

املشاركة ىف اتخاذ القرار، والرقابة الشخصـية واملهنيـة ومـن ثـم نقـص التلقائيـة ىف 
العمل والشعور بالعجز يف التأثري عىل األحـداث املحيطـة، وضـعف الـدعم اإلدارى 

ـ ـية، والتغـي ـات التدريـس ـرثة الواجـب ـب وـك ـاض الرواـت ـات وانخـف ـتمر للسياـس ري املـس
واملامرسات الرتبوية، وسوء العالقة مع املسئولني، وفلة فرص الرتقية، وعدم مناسـبة 
قوانني وزارة الرتبية للمعلمني، وعدم تفعيل نشاطات النقابـات املهنيـة للمعلمـني، 
فـضـالً ـعـن نـقـص وـضـعف التـقـدير املعـنـوى، وبريوقراطـيـة اإلدارة الـصـفية ونـقـص 

همة ىف جودة التعليم والتعلم باملدرسـة، وتـدىن قيمـة املعلمـني ىف اإلمكانيات املس
 ).2008الفرحاىت السيد، (نظر املجتمع وىف نظر اصحاب املهن األخرى 

وـمـن مـظـاهر اـغـرتاب املعـلـم فـقـدان الـحـامس لالـهـتامم بالعـمـل وبعمالـئـه 
ون فصول مكدسة بتالميـذ ينتمـ: والالمباالة، ويعيش املعلم يف مناخ تنظيمي معقد

إىل مـسـتويات وأرس مختلـفـة، يفتـقـد أغـلـبهم االـهـتامم ـبـالتعليم، ويظـهـر ذـلـك يف 
 .محاوالتهم الخروج عىل النظام، وتكبله سـلطات بريوقراطيـة مرتبصـة بـه وبعملـه
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ويشعر املعلم بالعزلة، وغياب املساندة، والتجريد من السلطات، والنظرة املتشككة 
ـ ـتهتار بآراـئ ـه، واالـس ـه وأداـئ ـة إىل والـئ ـريات يف العملـي ـال تغـي ـد إدـخ ـه عـن ه وخرباـت

التعليمية، ويفتقد مؤازرة النقابات والتنظيامت املهنية كغريهـا مـن نقابـات املهـن 
املهزوزة التي يكرسها اإلعالم الجامهـريي عنـه، ومـن بـني  األخرى، وتطارده الصورة

. املعلمـنيالعوامل املسببة الغرتاب املعلم واحرتاقه الـنفيس تـدخل اآلبـاء يف عمـل 
 فكثري من اآلباء يجادلون املعلمني يف عملهم، ويخطئونهم يف أساليب تعاملهم مـع

أبنائهم، ويتشككون يف قدراتهم وكفاءتهم، مام يهز ثقة املعلم يف نفسه، ويقلل من 
كون التعليم مهنة مغلقة ويحولونها إىل مهنة مكشوفة يتزاحم فيهـا غـري املـؤهلني 

علمني غري مؤهلني، وتؤدي هذه الضغوط إىل سلب املعلـم سواء من اآلباء أو من م
يتصـل  كـام.هويتـه املهنيـة املتخصصـة دون غـريه مـن املهـن األخـرى يف املجتمـع

" لجنـة هـوملز"بالظاهرة نفسها انخفاض املكانة االجتامعية للمعلم، فيالحظ تقرير 
بالتـدريس، ومل األمريكية أن الطالب مل يعودوا يقبلون عىل دراسة الرتبيـة ليعملـوا 

تعد تلك الدراسة تلقى إقبـاالً مياثـل اإلقبـال عـىل الدراسـات األخـرى التـي تؤهـل 
الطالب ملامرسة مهن تتمتع بقدر أكرب من املكانـة االجتامعيـة، أضـف إىل هـذا أن 

ـديراملادي املناـسـب ـوها بالتـق ـة، ال يحـظـى مامرـس ـدريس مهـن ـاب .الـت ـاملعلم يـص ـف
ق التـي تحـول دون قيامـه مبهمتـه املهنيـة بشـكل باالحرتاق النفيس يف ظل العوائـ

 .كامل مبا يصيبه باإلحباط وضعف الدافعية

وىف هذا السياق فإنه من العوامل التي تسهم ىف زيـادة االغـرتاب لـدى عديـد 
من معلمي الجامعة ال سيام الجامعات العربية اضـطرارهم للقبـول بوظـائف غـري 

سـتثامر أوقـاتهم ىف البحـث العلمـي مناسبة، وبرواتب متدنيـة مـام ميـنعهم مـن ا
واالبتـكـار وـتـفىش املحـسـوبية، والواـسـطة، واملـصـالح الخاـصـة الـتـي تـعـوق ـتـوليهم 
للمناـصـب القيادـيـة، وـصـعوبة العالـقـة ـمـع النـظـام الحاكم،وـصـعوبة التواـفـق ـبـني 
العقلية األكادميية املتصـفة باملوضـوعية والتفكـري العلمـي، والعقليـة الجامعيـة أو 

مجتمع، وضآلة التقدير االجتامعي لهـم، وعـدم السـامح لهـم بتشـكيل الجمعية لل
ـات  ـدم اهتامـم ـة وـع ـويتهم األكادميـي ـثلهم وتجســد ـه ـادات مـت ـات أو اتـح جمعـي
جامعاتهم بتأليف الكتب التي ال تندرج ىف نطاق املواد التدريسـية املقـررة، لـذلك 

عجز،وإحبـاط فال عجب أن نجد كثري منهم يعانون من حرمان واسـتالب، وإدراك ال
 ).1998جاسم الكندرى، (وهدر ىف الطاقات 

عـن معانـاة ) 1995( عويـدات الـلــهوىف هذا الخصوص أسفرت دراسـة عبـد 
 عيـنـة ـمـن معلـمـي ومعـلـامت املرحـلـة الثانوـيـة ىف األردن ـمـن اـغـرتاب مرتـفـع يف 
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مجاالت فقدان املعايري وفقدان املعنى والسيطرة واالنعزال االجتامعـي، وقـد عـزى 
 : اغرتاب عينة من املعلمني ألسباب عديدة منها

 . وجود أزمة ىف املعايري املطبقة ىف تعيني املعلمني وتقويم أدائهم  - 
تدىن النظرة ملهنة التعليم وقصور نظام الرتقيات، فضال عن أن دخله ال يعطيـه   - 

 .الطأمنينة
سـاليب الضـبط وقـوع املعلـم املبـدع ضـحية ألسـاليب التقـويم التقليديـة، وأ  - 

 . االجتامعي
سلبية اتجاهات الطـالب نحـو معلمـيهم، وشـعور املعلـم بـأن مهنتـه فقـدت   - 

 معناها 
 . ال أهمية لكثري مام يقوم املعلمون بتدريسه ىف حياة الطالب اليومية  - 
 .التفوق األكادميي للمعلم ال يقدم وال يؤخر، وغلبة املادية عىل القيم السائدة  - 
 .  املعلم بامللل لتكرار ما يقوم بتدريسهإحساس  - 

إىل أـهـم مـسـببات ) 1996(وـعـىل نـفـس الـسـياق تـشـري دراـسـة ـقـيس الـنـورى 
 : اغرتاب املعلمني بشكل عام ما ييل

ًأن املعلمني عادة يكونون مسئولني أدبيا وفكريا عن الطالب، بغض النظر عـن   -  ً
 .اختالفاتهم الذكائية واملعرفية

الجتامعية والتثقيفية التى يتوقعها املجتمع من املعلمـني تكـون إن الخدمات ا  - 
 .عادة كثرية

 .كثريا ما تخضع عملية تقييم املعلمني ملعايري وأسس ذاتية وغري موضوعية  - 
ضعف املكانة االجتامعية للمعلمني، وإحساسهم باالنفصال عن هـذه املكانـة،   - 

ها عادة املهـن األخـرى كالطـب وحرمانهم من األهمية الحضارية التي تتمتع ب
 .والهندسة

كثريا ما تكون الخطط واألساليب التعليمية ىف املدارس غري خاضعة الجتهادات   - 
وأراء املعلمني الشخصية، ألنها برامج رسمية مسـتقلة عـن نزعـاتهم وميـولهم 

 . الفردية
نحـراف يتعرض املعلمون عادة لالنتقادات التي توجه إليهم بسـبب انتشـار اال  - 

بني كثري من الشـباب، وتـردى املسـتويات الفكريـة والعلميـة والخلقيـة التـي 
 .يعزوها الناقدون إىل تقصري املعلمني

وىف هذا الشأن أظهرت دراسة أجريت يف دولة قطـر تـدىن النظـرة االجتامعيـة 
) 1983عبـد العزيـز الحمـد، (ملهنة التعليم وتجاهل أهمية املعلم ودوره يف الحياة 

ـ ـد ودراـس ـزوف عـن ـة ـع ـوريا إىل أن مـث ـر وـس ـعودية وقـط ـت يف األردن والـس  ة أجرـي
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فاملعلم العريب ال ) 1990أحمد الخطيب، (الشباب ىف تلك األقطار عن مهنة التعليم 
ًيواجه فقط مشكلة انخفاض التقدير املادي بل يواجه أيضا مشكلة أخرى قد تكون 

وكام . لتهيؤ بشكل قوى لالغرتابأشد وطأة، وهى ضعف التقدير املعنوي، وبالتايل ا
ـول هـشـام رشايب  ـادي ) 1991(يـق ـن االـضـطهاد اـمل ـل ىف ـظـروف ـم ـم يعـم أن املعـل

 .واملعنوي ىف مجتمعاتنا العربية

وتكمن خطـورة اغـرتاب املعلمـني ىف أنـه كثـريا مـا يقـود إىل إحبـاطهم وشـل 
وأخالقياتها، قدراتهم،وإضعاف انتامئهم ملهنتهم ورضاهم عنها، والتزامهم بواجباتها 

ًفاملعلمون املغرتبون كثريا ما ينتجون طالبـا . ًكام أنه كثريا ما ينتقل ذلك إىل طالبهم ً
 :والشك أن ضعف واغرتاب املعلم قد يؤدى إىل عواقب ونتائج سلبية منها. مغرتبني

 .انتقال ضعف واغرتاب املعلم إىل طالبه  -1
ير املجتمع يحتاج إىل أفـراد ذوى إعاقة تقدم املجتمع وتأخري تطوره، ألن تطو  -2

 . كفاية وقدرة، ال يستطيع املعلمون الضعفاء واملغرتبني تقدميها
إعاقة تحقيق األهداف الرتبوية ألن املعلم محـور أسـايس مـن محـاور العمـل   -3

 . الرتبوي، وأهم محققي أهدافه
ـداع   -4 ـة، وضــعف اإلـب ـة التعليمـي ـة عــىل العملـي ســيطرة الشــكلية واملظهرـي

 . التميز،ألن املعلم الناجح مصدر مهم من مصادر اإلبداعو
تقلـيـل ـفـرص نـجـاح وـبـرامج التـطـوير الرتـبـوي الـتـي تتطـلـب وـجـود معلـمـني   -5

 .متميزين لتحقيقها
انتشار ظواهر مختلة تضعف قيمة اإلنجاز األكادميي ىف املجتمع مثل الدروس   -6

 .واقف االختباريةالخصوصية والغش الدرايس ،والتفكري الجامعى ىف امل
ـة  -7 ـدافها املعلـن ـق أـه ـة وصــعوبة تحقـي ـة والتعليمـي ـة الرتبوـي ضــعف العملـي

 .واملدروسة
 .ضعف إخالص املعلم للمجتمع الذى ال يهبه التقدير واالحرتام املالمئني  -8
 .ضعف دافعية املعلم للنمو املهني  -9

 .اقتصار معنى الحياة لدى الفرد عىل القيمة االقتصادية -10
الرصاع الدائم بني ما يعتقده الطلبة والقيم السائدة يف مجـتمعهم، والتنـاقض  -11

بني ما تعلمه الطالب وبني واقع الحياة اليومية، واتساع الفجـوة بـني األغنيـاء 
 .والفقراء

ضياع الشخص الجاد وسط زحـام الحيـاة مـن خـالل شـعوره بـأن الدراسـة ال  -12
 .م، واإلنجاز الدراىستجدي مام يشري إىل قلة جدوى التعلي
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 .الشعور بالعجز يتمثل بالرصاع بني الرغبة يف التغيري وصعوبة تحقيقه -13

ومن ناحية أخرى يؤدى هـذا االغـرتاب إىل بيئـة تعلـم ذو تنظـيم بريوقراطـي 
جامد، تنخفض فيها املحادثات اإليجابية،وتكرث فيها املجامالت مـن قبـل املرءوسـني 

الذايت، وال تستجيب للتغيـري، وتشـجع اإلتبـاع، وتكبـت ًحيث ال توفر فرصا للضبط 
اإلبداع، مام يدرك املعلم من خاللها اختالل العالقة بني ما يبذله مـن جهـد وتعلـم 
التالميذ، وهذا ما يجعل املعلم ينظر نظرة سطحية لعمله ىف ضوء أنه مهنة ولـيس 

راك الضـغوط رسالة، وهى بيئـة تقـر بالعقوبـات الصـارمة، ويكـرث فيهـا مصـادر إد
 وبالتـايل Burnoutالخارجية والداخلية باإلضـافة إىل أنهـا بيئـة تـؤدى إىل اإلنهـاك 

يتعامل هذا املعلم بشكل مغرتب مع التلميذ، ونتيجة لذلك تكون الرسائل املوجهة 
من املعلم للتلميذ ناقصة اإليحاء بالقدرة وبقيمة الجهد الذى يبذله التلميذ، فضـال 

ىف ذاتها أن أسباب النجاح أصبحت غري منطقيـة، وأن املجتمـع عن أنها قد تتضمن 
فقد مصداقيته ومثاليته، وأننا أصبحنا ندور يف ترس وما علينا إال السـمع والطاعـة، 
باإلضافة إىل أن التعزيزات التى يوجها املعلم للتالميذ غري صادقة، ومـن ثـم يـدرك 

متـع بهـا يفتقـد معطيـات التالميذ أن أسباب النجاح أصبحت خارجيـة، ومـن ال يت
وهذا يجعل التعليم أداة قهـر مبوجبهـا ) مثل الحظ، والقدر، وتحيز املعلم(النجاح 

يتحول الطالب إىل كائنات مهمشة ومستلبة ومستسلمة، ويسـهل السـيطرة عليهـا، 
وتعاىن من ضعف القـدرة عـىل اإلعـامل العقـىل والتفكـري الناقـد، وتعـيش بـإرادة 

ارف ال عقالنية، وتفسري محرف لألحداث، ومنفصلة عن مسلوبة، ووعى وزيف ومع
ًوبهذا الشكل تحولت املؤسسات التعليمية إىل مصانع تنتج أفرادا . ذاتها ومجتمعها

 .مغرتبني عاجزين، ليسوا أكرث من آالت برشية

والشائع أن التعليم بهذا الشكل هو تعليم القهر يهمل إثـارة دافعيـة التالميـذ 
 كثـري مـنهم واغـرتابهم ومـا يصـاحب ذلـك مـن سـلبية وعجـز مام يؤدى إىل إحباط

فهـو تعلـيم غريـب عـن واقـع . وعزوف عن الدروس وعن املعلمني والتمـرد علـيهم
املتعلمني وحياتهم ويساعد عىل اغرتابهم وغـربتهم ،تعلـيم فـارغ يحفـظ املتعلمـون 

ا باألفكـار يقوم املعلمون مبلئه" مستودعات "محتواه بطريقة آلية ويتحولون فيه إىل 
يقوم املعلـم بـدور املـودع والطـالب " إيداع " واملعلومات، إنه تعليم جوهره عملية 

وإن من شأن هذا النوع من التعليم أنه يقود إىل مظاهر اغرتابية منها . مكان اإليداع
تحويل الطالب إىل كائنـات متكيفـة ومتأقلمـة ميكـن الـتحكم بهـا، وإضـعاف قـدرة 

ناقد، وتزييف وعـى الطـالب وتحـويلهم إىل كائنـات هامشـية الطالب عىل التفكري ال
  منفصلة عن مجتمعها ومستسلمة للقهر، وعقولها مفتوحـة بشـكل سـلبي السـتقبال
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املعلومات فقط، وتقديم محتوى معريف ال يالئم اهتاممات الطالب، وال يسـاعدهم 
ًعىل فهم واقعهم املوضوعي فهام واعيا ً. 

 الـذين -ً خصوصـا - من طالب الجامعات العربيـة ومن الجدير بالذكر أن كثري
يعـانون مـن اغـرتاب ) 2000( كام يذكر عىل وطفة -يقعون ضحية التعليم القهري 

أكادميي بسبب حرمانهم من حرية التعبري والتنظيم واملشاركة ىف اتخاذ القرارات ىف 
ـاال ـون ـب ـة، وال يتمتـع ـري مزيـف ـات ـغ ـة بانتخاـب ـة الحقيقـي ـادات الطالبـي حرتام االتـح

والتقدير، ويخضعون تحت الكثـري مـن االسـتكانة وتعلـم العجـز، وإدراك تـدىن أى 
ويبـرت هـذا النـوع . صفات إيجابية يتمتعون بها، لها القدرة عىل التأثري ىف األحداث

من التعلـيم أى مبـادرات إيجابيـة لـدى األفـراد كونـه يحـدد مكـانتهم وأدوارهـم 
ًتحديدا قاطعا، مام يعمق فكـرة العجـ ز، وذبـح الطموحـات، ويضـعف ثقـة الفـرد ً

بذاته واستقالليته، ويقوى اعتامده عىل الغري، وتتصاعد عنده روح الذلة واملسـكنة 
أنـا أول املنصـاعني وآخـر (والخضوع للرئيس عندما يقول الفـرد ىف املثـل الشـعبي 

 .فهو أول من يطيع األوامر، وآخر من يخالفها.. أى أنه مطيع ) العاصني

أمـا الضـحيتان . شكل قد يكون لهذا التعليم ضحيتان ونتيجـة واحـدةوبهذا ال
وأما النتيجة فهى اغرتابهام وعجـزهام ألن دورهـام ىف التـأثري . فهام املتعلم واملعلم

عىل العمليتني التعليمية والتعلمية محدود، ونطاق مشـاركتهام ىف اتخـاذ القـرارات 
ة ىف كثري من األقطار العربية صعب ضيعة، ويشعران بالالمعنى، ألن النظم التعليمي

فهمها والتنبؤ بسياساتها وبخطى سريها نحو املستقبل، كام يشعران أيضا باالغرتاب 
عن الذات ألنهام يشرتكان ىف عملية تعليمية وتعلمية يغلب عليها القرس واإلجبـار، 

  عنـارص الرضـا والرغبـة واالرتيـاح، ويتولـد فيهـا– ىف معظم األحيـان–ويغيب عنها
اإلحساس بغياب املعايري ألن كثري من القرارات املتعلقـة بهـام يتخـذها املسـئولون 
نيابة عن املعلمني وىف غيابهام، مام يؤدى إىل رفض املعلمني لها، بل ورفـض معـايري 

، مـام يهيـئهام إىل عزلـة اجتامعيـة (Mau, 1992)ًاملؤسسة التعليمية برمتهـا أيضـا 
وبهذا الشكل فإن هذا .. تعليمية بجسديهام فقط تجعلهام يعيشان ىف املؤسسات ال

النظام التعليمي يؤدى إىل ضغوط غري رضورية لدى األطفال واملراهقني مـن خـالل 
ًإعطائهم مهاما يفتقدون طرق وأساليب التعامل معها، عىل سبيل املثـال ىف املجـال 

ري والعـوم الريايض قد تنظر املدارس إىل أن التدريبات الفردية الهوائيـة مثـل الجـ
وركوب الدراجات ال تفيد كل التالميـذ، وقـد تنظـر بعـض املـدارس األخـرى إىل أن 
األلعاب الجامعية التنافسية مثل كرة القدم وكـرة السـلة قـد يتسـيدها املتفوقـون 
 ًـبـدنيا، وـقـد ـتـؤدى إىل العـجـز ونـقـص النـشـاط ـلـدى الـعـاديني، وـقـد ـيـتعمم ذـلـك 
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لسيطرة عىل متطلبـات أخـرى مثـل الحاجـة إىل يف الحياة لدى العاديني كفشل يف ا
. مامرسة التدريب من أجل املحافظة عىل الصحة ومواجهـة أو اسـتيعاب الضـغوط

فالبيئة التعليمية تعترب مثال جيد للعجز املتعلم لدى التالميـذ الـذين تعلمـوا مـن 
بيئاتهم التعليمية أن أى نتيجة دراسية تكون فوق مستوى تحكمهـم، وأنهـم مهـام 

 .ذلون من جهد فإنهم سيفشلونيب

 بعض النتائج السلبية الناتجة عن قسوة املعلم (wallach, 1991)وقدم واالش 
داخل البيئة التعليميـة، كحـدوث اضـطرابات اجتامعيـة حـادة، والشـعور بالـذنب 

 Hopeful Futureوعـدم القيمـة، وخفـض القـدرة عـىل رؤيـة اآلمـال املسـتقبلية 
عدائيـة ىف املراحـل املبكـرة للنمـو، وبالتحليـل العـامىل والشعور بالعجز، وظهور ال

متكن واالش من تحديد العوامل التي تقي التالميذ من نتائج القسوة مثـل مداعبـة 
التالميذ والتالطف معهم، وتدعيم املعلمـني لسـلوكيات التالميـذ املقبولـة وخـربات 

 فكلـام كـان - مدرسية بديلة تكسبهم األمل والقدرة عىل النجاح والتالطـف معهـم
 وتنظـيم جـداول -ًالطالب كثري اآلمال، قوى اإلرادة، كان ذلك خريا له يف مسـتقبله 

تعزيز متدهم بأشكال تتسق مع سلوكياتهم ونتائجهم، وتزويدهم مبواقـف عديـدة 
ميكـن الـتحكم فيهـا، وتكـون ىف حـدود قـدراتهم، وىف نفـس ) إنجازية، اجتامعيـة(

 النجـاح،وإدراك أن ذاتهـم أسـاس نجـاحهم، الوقت تكسـبهم األمـل والقـدرة عـىل
ًوإعطائهم فرصا يعربون فيها عن انفعاالتهم، ومن املثريات التي يجب أن تقدم لهم 
ًأسلوب لعب األدوار، وأن يحكوا قصصا من خيالهم تعلمهم أن القدرة عىل النجـاح 

 ).2002الفرحاىت السيد، (نابعة من داخلهم 

كلنـا معلمـون " بيئة التعلم القول املأثور ولتفادى ذلك يجب أن يسود داخل 
، فرمبا يكـون We Are All Teachers And We Are All Studentsوكلنا تالميذ 

املعلمون متعلمني والتالميذ معلمني، فإدراكنا لهذا القـول يقلـل مـن إدراك القـدرة 
املنخفضة، باإلضافة إىل أنه يقلـل مـن تشـوه املعـارف التـي تشـعر الفـرد بـالعجز 
وإميانه بتبعيته لآلخرين، ولـو أدرك التالميـذ أنهـم ليسـوا يف كـل األحـوال تالميـذ، 
ولديهم القدرة عىل أن يكونوا معلمني، فرمبا يؤدى ذلك إىل التغلـب عـىل السـلبية 
واالهتامم ببذل الجهد، والتدريب عىل اتخاذ القـرار، واملوضـوعية ىف الحكـم، وهـو 

 ت، واالعتـقـاد ىف قيـمـة ـبـذل الجـهـد، واإلـسـهام أداة فعاـلـة ـلـإلدراك اإليـجـايب لـلـذا
 املدرك يف قيمـة الـتعلم والتعلـيم، كـام أن النظـرة التبادليـة بـني املعلـم واملـتعلم 
 تــربز أهميــة التعــاون وقــوة الــدمج واملشاركة،واملســئولية املشــرتكة والنظــرة 

  روح املتفائلة للمستقبل، وكذلك تهيئة الفرصة وتشجيع التالميذ عىل العمـل وبـث
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املنافسة بينهم، وإيجاد األمل يف نفوسـهم وجعلهـم موضـع ثقـة ىف املدرسـة حتـى 
يطمئنوا إليها، وإرشاكهم يف كثري مـن أنـواع النشـاط املـدريس كاأللعـاب الجامعيـة 
املنظمة، والرحالت املختلفة األغراض، وإظهار اإلستحسان لكل من يـنجح ويتفـوق 

 .من التالميذ

قة بني التالميذ ومعلميهم عندما تكون عالقة مضـطربة أضف إىل ذلك أن العال
تغلب عليها أن تكـون عالقـة ذات اتجـاه واحـد يكـون فيهـا املعلـم هـو املسـيطر 
ًوالتالميذ مسيطرا عليهم، واملعلم هو الخبري والتالميذ هـم املبتـدئني، واملعلـم هـو 

ن،املعلم يتحـدث القائد أما التالميذ فهم التـابعني، املعلـم يقـف والتالميـذ يجلسـو
والتالميذ يستمعون، تناىف بالطبع الطبيعة اإلنسانية، وفطرة اإلنسان السـوي الـذي 
يدرك أنه يستطيع اختيار طريقة التفكري، وهو يـتعلم ألن هـذا مهـم لـه كإنسـان، 
ًوهو يتعلم ألن لديه دافعا، وهو يتعلم ألن لديه أسئلة يحاول اإلجابـة عنهـا، وهـو 

يات يريد أن يتحقق منها، ورمبـا يـتعلم ألن لديـه موضـوعات يتعلم ألن لديه نظر
وأعامل يريد أن ينجزها، ورمبا يـتعلم ألنـه بسـهولة يريـد أن يفهـم حياتـه وحيـاة 
اآلخرين ويهتم بالتاريخ واألحداث، وقـد يـتعلم ألنـه ميتلـك مواهـب واهتاممـات 

ستقبل املرشق، ورغبات تتطلب منه أن يتعلم، ويتعلم ألنه يعتقد أنه أحد أفراد امل
ويتعلم ألنه يريد أن يحقق حياة أفضل لنفسه وملن يتبعه، ويتعلم ألنه يحتـاج أن 
يرى تأثري أفعالـه واسـتجاباته عـىل مـا يحـدث لـه،يتعلم ألن لديـه نظـام تشـغيل 
معلوـمـات جـيـد وـقـادر ـعـىل تحوـيـل اـملـدخالت الـخـام إىل مخرـجـات مفـيـدة ـلـه 

التعليمـي ينمـى شخصـية الفـرد بشـكل وإذا تحقق ذلـك فـإن النظـام . وملجتمعه
متكامل ومتوازن، ويقوى ثقته بنفسه، ويدعم قدراته، ويزيد من ارتباطه مبجتمعه 
وانتامئه له، ويرسخ اعتزازه بدينه وهويته وقيمه وثقافته، ويعزز معايري املجتمـع ، 

 .ويكون أداه لالستقالل والتامسك االجتامعي والوحدة

 
 :ات بيئة التعليم وفاعلية الذ

متثل ىف الغالب املكان األساس لتنمية وتحقيـق االعـرتاف والقبـول االجتامعـى 
باملهارات املعرفية، ويكتسبون املعارف ومهارات حل املشكالت الرضورية للمامرسة 

لهـذا فـإن معـارفهم وقـدراتهم العقليـة تختـرب بصـورة . الفاعلة ىف املجتمـع األكـرب
ًمستمرة وتقيم، وتقارن اجتامعيا  ومـع تنميـة األطفـال ملهـاراتهم املعرفيـة فـإنهم .َّ

ًينمون إحساسا متناميا بكفايتهم العقلية واملهارية واالجتامعيـة، وذلـك مـن خـالل  ً
 وتقيـيم املدرسـني . منذجة املهارات العقلية لألصدقاء ومقارنة األداء بـأداء اآلخـرين
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 قـدراتهم، كـل لنجاح أو فشل الطالب بطريقة تعكس حكمه الجيد أو السيئ عـىل
 .(Bandura, 1994)هذه املتغريات تؤثر عىل إحكام الطالب عىل كفايهم العقلية 

ومع األميان باألثر االيجاىب للبيئـة التعليميـة ىف الظـروف املثاليـة، فـإن لـبعض 
املامرسات السلبية أثرها السلبى عىل معتقدات الكفاية لـدى الطـالب، ومـن ذلـك 

الشديد بني الطالب حيـث يـؤدى كـام يشـري بانـدروا إىل املبالغة ىف تعزيز التنافس 
نجاح عدد قليل مقارنة باألثر السلبى والفشـل لـدى عـدد أكـرب، وامليـل إىل توزيـع 
الطالب وفقا ملستوى قدراتهم حيث يؤدى إىل فقدان املنافسة واملرجعية للمقارنـة 

تثامر الدافعيـة ًوالنمذجة بني الطالب، وأيضا نظام االنتقال الجامد الـذى يعيـق اسـ
ًوالنجاح بشكل يقلل أيضا من دافعية املنجـزين وعـدم اهـتامم املعلمـني بالتقـدم 

ويزداد أثر هـذه العوامـل مـع التعـرض للفشـل، كـام يـزداد بـني . الفردى لألطفال
 Schunk)الطالب الذين يفقدون الدافعية ملواجهة التحديات األكادميية املختلفـة 

and Pajares, 2004). 

 إن مهمـة تـوفري بيئـات تعليميـة Bandura (1994)نـا يؤكـد بانـدورا ومن ه
ـدرس  ـدرات اـمل ـىل ـق ـري ـع ـكل كـب ـد بـش ـة، تعتـم ـارات املعرفـي ـاء املـه ـاهم ىف بـن تـس

فأولئك الذين يكون لديهم معتقدات عاليـة بالكفـاءة ىف . ومعتقدات الكفاية لديه
لئـك الـذين أمـا أو. التدريس يتمكنون من دفـع طالبهـم وتحسـني منـوهم املعـرىف

يعانون من معتقدات كفاية ضعيفة فإنهم مييلون إىل فرض أسلوب الوصـاية الـذى 
يعتمد بشكل كبري عىل عديد مـن القواعـد الصـارمة واملحـاذير لـدفع الطـالب إىل 

ـكـام يـشـري إىل أن املعلـمـني يعمـلـون بـشـكل تجمـعـى ـمـن ـخـالل نـظـام . الدراـسـة
ن معتقدات املعلمني تسهم بشـكل إ. اجتامعى تفاعىل أكرث منهم كوحدات منعزلة

أساس ىف خلق ثقافة يكـون لهـا تـأثريات إيجابيـة أو سـلبية عـىل فاعليـة املـدارس 
كأنظـمـة اجتامعـيـة، واـملـدارس الـتـى يعـمـل فيـهـا املدرـسـون ـعـىل تقـيـيم أنفـسـهم 
ًكمجموعة غري قادرة عـىل دفـع الطـالب لإلنجـاز األكـاميى فـإنهم يلقـون إحساسـا 

كادميية، أو عدم الجدوى التعليمية، وهو ما ميكن يحـدث خلـالً ًجامعيا بالعبثية األ
وىف املـدارس التـى يحمـل املدرسـون فيهـا . ًعاما ىف جميع جوانب الحياة املدرسـية

ًاعتقادا جامعيا بالكفايـة العاليـة عـىل تحقيـق النجـاح األكـادميى لطالبهـم فـإنهم  ً
ًيخلقون جوا مدرسيا إيجابيا لتحقيق النمو ولتحقيق  ً  ,Bandura)اإلنجاز األكادميية ً

1994). 

ويعد االرتقاء بفاعلية الذات اسرتاتيجية جيدة للوقاية من تعلم العجز، حيـث 
ًإن التالميذ األكرث إدراكا إلمكاناتهم مييلون للبقاء ىف نفـس املسـتوى وتزيـد مثـابرتهم 

دأ التالميـذ وأنه عندما يب. ويجدون حلوالً ملعظم املشكالت املعرفية املطروحة عليهم
  ىف التميـيـز ـبـني الـقـدرة والجـهـد، ـفـإن الرـسـالة الـتـى توجهـهـا البيـئـة التعليمـيـة تـعـد
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ًعامالً حيويا ىف زيادة مستوى فاعلية الذات، ومن ثم الوقايـة مـن العجـز املـتعلم، 
ويضيف الباحث أن توقع املكافأة يقـود إىل زيـادة مسـتوى فاعليـة الـذات عنـدما 

تلقون مكافأة عىل أساس إنجازاتهم وجهـدهم وقـدراتهم، وأن يدرك التالميذ أنهم ي
كام أن املكافأة إىل جانب الهدف الذي يريد . أي إنجاز يحققونه يعد دالة لجهدهم

الفرد تحقيقه ويحققه بالفعل تؤدى إىل زيادة مستوى إدراكه للـتحكم ىف املواقـف 
ًلمـيـذ تحـكـام إدارـيـا املقبـلـة ،الرتـبـاط املكاـفـأة باـسـتجابة الـفـرد، وـهـذا يعـطـى للت

Volitional Control-مـبـا يجـعـل - أى أن اـلـتحكم ىف النـجـاح ىف أـيـدي التالمـيـذ 
لديهم املثابرة ىف مواجهة الفشل، وإذا فشلوا يعتقدون أن فشـلهم األمـر الطبيعـي 

 . (Schunk, 1996)للتقدم، ومن ثم العمل عىل مواجهة العجز 

ًإيجابيـا ىف تطـوير إحسـاس التالميـذ ًوىف ذلك تقوم البيئات التعليميـة بـدورا 
ًبالتحكم ىف النتائج، وإعطائهم فرصا أكرب لالندماج فيها بصورة طبيعية واستكشـاف 
مصادرها، حيث أجريت دراسة عىل طلبة املدارس الثانوية ذات البيئات التعليميـة 

أظـهـرت نتائجـهـا أن ـمـدارس النـظـام املفـتـوح تـقـوى إحـسـاس . املفتوـحـة واملغلـقـة
 .(Winefield & Fay, 1982) ىف التحكم ىف النتائج الطالب

 عالقـة السـلوك األكـادميي بأسـاليب عـزو العجـز (larry, 1992)وتقىص الرى 
املتعلم لدى طلبة املدارس الخاضعة وغري الخاضعة لربامج تربوية خاصـة، أظهـرت 
 نتائجها أن طلبة املدارس الخاضعة لربامج تربوية خاصـة اسـتخدموا منـوذج العـزو

ووجـد ايـرلن . اإليجايب أكرث من طلبة املدارس غري الخاضعة لـربامج تربويـة خاصـة
Arlin ـتحكم اـملـدرك ىف رـضـاهم ـعـن ـذين يختلـفـون ىف اـل ـني الـطـالب اـل ـا ـب ً فروـق

معلميهم واقتناعهم بالبيئة التعليمية، حيث ميكن الحصـول عـىل أعـىل مسـتويات 
امثـل إدراك الطـالب لـتحكامتهم أداء داخل البيئة التعليمية عندما يتناسـق بـل يت

الشخصية مع خربة التحكم الشخيص التى توفرها بيئة التعلم، ومن ثم فإن املعلـم 
ـوري ىف  ـدور مـح ـوم ـب ـا تـق ـى يوفرـه ـة الـت ـة التعليمـي ـية والبيـئ ـه الشخـص  بخصائـص

ودعـم نـولن . الطالب ملصدر تحكمه، وبالتايل تهيئته أو تحصـينه ضـد العجـزإدراك 
 هـذه النتـائج حيـنام سـألوا (Nolen- Hoeksema ,et al ,1986)هوكسيام وزمالؤه 

 مثل تفضـيل (معلمي املدارس تقدير املدى الذي يؤدى التالميذ فيه سلوكيات العجز
 أكـدت النتـائج ارتبـاط أسـلوب عـزو العجـز املـتعلم )املسائل السهلة عـن الصـعبة

مون عـىل الطـالب عنـد باألمثلة امللموسة لسلوكيات العجز املتعلم التى الحظها املعل
 أدائهم املهام األكادمييـة، وهنـا يتعـاظم دور املعلـم ىف مشـاركة التالميـذ وتـدريبهم 
ـري ـرص لتغـي ـدادهم بـف ـذايت وإـم ـتحكم اـل ـىل اـل ـدرتهم ـع ـدهم، وـق ـز جـه ـىل تعزـي   ـع
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اتجاهاتهم نحو التعلم، وتعديل مثريات بيئة التعلم املثرية لقلق االختبـار، وتعـديل 
ة وتحـسـني تـعـامالت املعلـمـني ـمـع التالمـيـذ كـثـريي ـخـربات الفـشـل املـهـام املعرفـيـ

 ).1997الفرحاىت السيد، (

وىف هذا السياق يؤثر اعتقاد املعلم ىف كفايته عىل أداء الطالب، فاعتقاد املعلم 
بكفايته التدريسية العالية يدفعه إىل االعتقاد بـأن الطـالب ميكـن أن يتعلمـوا مـن 

واألسـاليب املناسـبة، ىف حـني يـؤدى اعتقـاده بضـعف خالل بذل الجهود اإلضافية 
الكفاية إىل اعتقاده بأنه لن يتمكن من بذل الجهد واملثـابرة، ولـن يـنجح ىف طـرح 

وىف ـهـذا الـصـدد يـشـري ). 1997الفرـحـاىت الـسـيد، (مـهـام تتـحـدى ـقـدرات الـطـالب 
 أن املعلمـني ذوى .Pajares et al (Schunk & Pajares, 2004)بـاجرس وآخـرون 

 :لكفاية الذاتية العالية يتميزون مبجموعة من الصفات ومنهاا

 .أنهم يشعرون باإلنجاز الشخىص  -1
 .لديهم توقعات إيجابية نحو تحصيل الطالب  -2
 .لديهم شعور باملسئولية نحو الطالب  -3
 .لديهم إسرتاتيجية لتحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف طالبهم  -4
 .وضبط الصفلديهم القدرة عىل إدارة   -5
مييـلـون إىل الدميقراطـيـة ىف اتـخـاذ الـقـرار، حـيـث يرشـكـون طالبـهـم ىف اتـخـاذ   -6

 .القرارارت

 العجز املتعلم وبيئة العمل

ميـكـن تفـسـري العـجـز اـملـتعلم لبيـئـة العـمـل ـسـيئة التكـيـف عـنـدما تحارصـهـا 
بـاألداء ًالبريوقراطية، وغالبا ما يدرك املوظفون فيها أن املهايـا واألجـور ال يرتبطـان 

الوظيفي، وتعمـل هـذه البيئـة عـىل زيـادة نسـبة الغيـاب والسـلبية واالنسـحابية 
ــتحكم ــىل اـل ــدرة ـع ــص الـق ــرون . وإدراك نـق ــر وآـخ ــرى جرينربـج ــذا أـج وىف ـه

(Greenberger et al, 1986, 1989) دراسـتني أظهـرت نتـائج الدراسـة األوىل مـا 
ة العمـل، وأظهـرت يحدث عندما يفقد الشخص إحساسه بالتحكم الشخيص ىف بيئـ

نتائج الدراسة الثانية أن األداء والرضـا الـوظيفي يتحسـنان عنـدما يـزداد إحسـاس 
ـالتحكم الـشـخيص ىف بيـئـة العـمـل   ، وـمـن )2005ىف الفرـحـاىت الـسـيد، (الـشـخص ـب

ثم تكمن خطورة العجز املتعلم بني العـاملني يف شـيوع أو تـفىش مظـاهر سـلوكية 
الـسـتجابات اإلرادـيـة، الوجـهـة املعرفـيـة أو ـسـلبية ـلـديهم، مـثـل انخـفـاض مـعـدل ا

 الذهنية السالبة، وحالة االكتئاب التي تالزمهم بصورة شبه مستمرة، ومـن الناحيـة 
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األمـر الـذي . اإلجرائية تنخفض دافعيتهم للعمل، وتتناقص ثقتهم فيام ميكن عملـه
.  لهـايرتتب عليه إدراك األفراد بعدم جدوى استجاباتهم لألحـداث التـي يتعرضـون

وهذا بدوره يؤدى إىل فقدان االهتامم بالعمل والشعور بالـذنب للمشـكالت التـي 
ًتقع يف مجالهم، حتى وإن مل يكونوا طرفا فيها، وتبنـى تصـور سـلبي عـن أنفسـهم 

وكام يلجأ البعض إىل العنـف تجـاه الـزمالء، أو ممتلكـات . وعن دورهم ىف املنظمة
ملثـال قـد يحـدث العجـز املـتعلم بـني عـىل سـبيل ا) 2003عىل عسـكر، (املنظمة 

املمرضات واملرىض بتجاهـل األطبـاء للممرضـات، كـام أن املمرضـات قـد يحـدثون 
 وليسـوا Broken Machinesالعجز يف املرىض مبعاملتهن باعتبـارهم آالت معطلـة 

 Peterson, et)ًأعضاء نشيطني، وال يحصل املرىض عىل ردود أفعال عىل ترصفاتهم 
al, 1995). 

ن ثم فإن مفهوم العجز املتعلم يفرس بشكل كبري طبيعة العمل ودورهـا ىف وم
حدوث التغريات السلبية ىف سلوك املهني، وهـو يعـرب عـن الحالـة التـي يصـل بهـا 
املهني والتي يفقد فيها القدرة عىل التحكم ىف بيئة العمـل، األمـر الـذى يـؤدى إىل 

ًالحالة سـوءا عنـدما ينتابـه اليـأس الشعور بالكآبة والقلق والضغط النفيس، وتزداد 
ًنتيجة الستمرار هذه الحالة، وبناء عىل ذلك ميكن اعتبار أي بيئة عمـل يفقـد فيهـا 
املهني القدرة عىل التحكم يف قدراته الخاصة بعمله، وحل املشـكالت املتعلقـة بـه، 

غط وافتقاد البيئة للتحدي والتنوع من العوامل التى تسهم يف اإلجهاد املهنى والضـ
 . النفيس، والذي يهيئ األفراد للعجز املتعلم

ومن ناحية آخرى فإن البيئة التى توفر للفرد فرص التحكم ىف املواقف، ومتـده 
مبعلومات مفيدة عن السلوك ىف املستقبل تنمى لديه االنتباه للجوانب اإليجابية ىف 

مـة أكـرب البيئة، وتجعله يتخذ خطوات جادة لتحسني الظروف البيئيـة، ويعطـى قي
مثل إعطاء السجناء بعض صـور الـتحكم ىف . للمهارة والجهد والسيام يف حالة فشله

بيئاتهم، بإعطائهم فرص تحريك أوضـاعهم وإدارة أنفسـهم، والـتحكم بأنفسـهم ىف 
الربامج التلفزيونية التي يشاهدونها، وأخذ آرائهـم عنـد حـدوث أى تطـوير داخـل 

اكل الصـحية، ويقلـل سـلوك التخريـب السجن، مبا يخفض لـديهم الضـغوط واملشـ
املتعمد للممتلكات العامة أو الخاصة، ويحدث ذلك أيضا ىف املؤسسات التى تعظم 
ًاختـيـارات أفرادـهـا مـثـل اختـيـارهم لـنـوع األـكـل، ومفاـضـلتهم ـبـني الـنـوم مـتـأخرا 

 .(Myers, 1988:72)ًواالستيقاظ مبكرا 
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 العجز املتعلم واإلعاقة: القضية الثانية
ًكثريون ىف اعتبار اإلعاقة سببا لحالة ما، بينام هى ىف واقع األمـر نتيجـة يخطئ 

ملجموعة متداخلة من األسباب، كام أنه ال ميكن فصل هـذا املفهـوم عـن مضـمونه 
اإلجتامعى، من منطلق أنها حالة تشري إىل عدم قدرة الفرد املصاب بعجـز مـا عـىل 

طبيعيـة املحيطـة، أسـوة بـأفراد تحقيق تفاعـل مثمـر مـع البيئـة االجتامعيـة أو ال
 .املجتمع اآلخرين املكافئني له يف العمر والنوع

ًويعد الشخص املعاق شخصا فقد كثريا من قدراته عـىل أدائـه ألدواره بسـبب  ً
ُعجزه، ويحيطه دائرة من القلـق والخـوف، والرصاعـات النفسـية بشـأن مسـتقبله، 

عيش يف عامل ال يواجه فيه سوى فاملعاق قد ي. فضالَ عن شعوره بنقص تقدير الذات
الفشل املستمر، وال يشعر فيه إال بالعجز، وينعكس ذلك عىل سلوكه وتعاملـه مـع 
اآلخرين، فهو قد ال يهتم بتكوين عالقات اجتامعية مع غـريه، أو مشـاركتهم أوجـه 

 .نشاطهم

وهناك شبه إجامع عىل أن لفظ املعاق هو كل فـرد اسـتقر بـه عـائق أو أكـرث 
ٍقدراته، ويجعلـه يف أمـس الحاجـة إىل عـون خـارجي واع مؤسـس عـىل يوهن من 

مقومات علمية، أو تكنولوجية تعيده إىل مستوى العادية، أو عىل األقـل أقـرب مـا 
يكون إىل هذا املستوى، فاإلعاقة قصور وظيفي من الناحية االجتامعية وضعف من 

يـة الفـرد ملتطلبـات أداء ناحية األداء، فضالً عن أنها حالة من عدم القدرة عـىل تلب
دوره الطبيعي يف الحياة، املـرتبط بعمـره ونوعـه، وخصـاله االجتامعيـة والثقافيـة، 

 .وذلك نتيجة القصور أو العجز ىف أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية

 بالبالدة وعـدم - ىف بعض األحيان -ًوعىل وجه الخصوص يتصف املعاق عقليا 
ًم ىف االنفعاالت، ولديه توقعا معمام للفشل، ويستخدم طرقا االكرتاث، وعدم التحك ً ً

غري فعالة مثل سلوك التجنب ،ومواجهة األحداث مـن خـالل االنفعـاالت السـلبية، 
ومع تكرار فشله يتجه إىل عدم االشرتاك ىف املهام، ويزداد شعوره بالعجز عند أدائه 

ذلـك إملاعـات وإشـارات عن اآلخرين،ويعطيـه ً)سلبا(سلوكات تشعره بأنه يختلف 
بأنه عاجزعن الوصول إىل مستوى أقرانه العاديني،لـذلك تجـب مسـاعدته لتحقيـق 
التوافق مع حالة العجز لديـه، بتـدعيم ذاتـه واسـتعادة ثقتـه بنفسـه وبـاآلخرين، 
وتشجيعه عىل االشرتاك يف مامرسة األنشـطة املختلفـة واملناسـبة، والتـي تسـهم يف 

 ).2005الفرحاىت السيد، (جتامعية عنه نقص أو إبعاد العزلة اال

 إىل أن املعـاقني (Ayres et al, 1990)وىف هذا الصدد يشـري ايـريس وأخـرون 
  يشعرون بالعجز املـتعلم بدرجـة كبـرية، وأن السـلبية - عىل وجه الخصوص-ًعقليا 
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واالستسالم والصعوبة ىف الـتعلم لـديهم، قـد ال تحـدثها اإلعاقـة بقـدر مـا تحـدثها 
 : سسة ذاتها، وأشار الباحثون إىل ثالثة مصادر لها وهىاملؤ

 .سلوك هيئة التدريس الذي ال يراعى احتياجات األفراد  - 
 .سلوك رفاقهم الذي ال يتجاوب مع ترصفاتهم  - 
ىف الفرحـاىت السـيد، ( املتكـررة التـي تثقـل علـيهم Seizuresالنوبات املرضية   - 

1997.( 

ًريـا يف تشـكيل سـلوكه، حيـث قـد يقبـل املعـاق وهنا يعد العجز عـامالً محو

العاهة ويستسلم لها، مام يولد لديه أحاسـيس متعـددة ومتباينـة مثـل اإلحسـاس 
بالعجز مع رغبة انسحابية شبه دامئـة، وسـلوك سـلبي اعـتامدي، فضـالً عـن إدراك 

ن  بأن العامل املحيط به ال يستطيع الـتحكم فيـه، وال ميكـ-ٍ يف أحيان كثرية -املعاق 
ًبسهولة التعامل معه أو مواجهته، ونتيجة لذلك غالبا ما يشعر املعاق بقلـة حيلتـه 
إزاء املشكالت، أو املحن أو النكبات التي تواجهه، فهو يشعر بأنها أكـرب منـه، عـىل 

 . ٍالرغم من بساطتها يف أحيان كثرية

ىف  ولكن - حتى بدون أن يكون هذا العجز يف ذاته -وقد يشعر املعاق بالعجز
ضوء رد فعل املجتمع واستجابته إلعاقته، واألكرث مـن ذلـك مـا يرتتـب عـىل تقيـيم 

إن كـل ذلـك . اآلخرين بأن هذا الفرد أقل كفاية، أو أدىن قدرة، أو أضـعف جاذبيـة
يدفع الفرد إىل مشكالت ذاتية مثل مشـكالت تقـدير الـذات والتوافـق االجتامعـي 

 مزيد من السلوك غري الكفء من جانب والتوتر النفيس، وقد يؤدى ذلك بدوره إىل
والذي يؤدى بدوره إىل معـارف ودوافـع العجـز واألداء ) 2000شاكر قنديل، (الفرد 

بشكل يدل عىل العجز واالستسالم للمؤثرات الضـاغطة، وإدراك الـتحكم الخـارجي 
 ) 2005الفرحاىت السيد، (ىف األحداث 

تامعية املحيطة بالطفـل مـن وإذا ما أدت اإلعاقة من جهة وموقف البيئة االج
جهة أخرى إىل حرمانه من حقه يف االختيـار والتجربـة، وتهديـده بوسـائل العقـاب 
املختلفة إلجباره عىل التحيل بالسـلوك االجتامعـي املرغـوب، فقـد يـؤدى ذلـك إىل 
تعطيل منو الشعور باالسـتقالل لديـه، ألنـه بـدون حريـة االختيـار ال تنمـو الـذات 

ك معطيات الوقاية من تعلم العجز، ومع الشـدة والقهـر ال تكـون الفاعلة التي متل
ـايري  ـيم، وال اكتـشـاف ـحـدود املـع ـة التعـل ـار وال حرـي ـة االختـي ـيلة لحرـي ـاك وـس هـن
االجتامعية السائدة، ومن ثم فإن أفضل طرق تحسني قدرة الفرد هو زيادة فاعليته 

 .وتأثريه ىف البيئة من حوله
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ن منظور اجتامعى والذى يركـز عـىل تعريـف ومن ثم تعالج ظاهرة االعاقة م
املعاق ىف ضوء االستجابة االجتامعية لخصائصـه، ولـيس ىف ضـوء الطبيعـة الخاصـة 
لتلك الخصائص ىف حد ذاتها، أى أنه ليس املهم هو ما مييـز املعـاقني عـن سـواهم، 

 شـخص – من هذا املنظور-ولكن األهم هو طريقة استجابة األخرين لهم، فاملعاق 
ً األخرون عىل إنه غري قادر وغري جذاب اجتامعيا، أو شخص يسـتحق مسـاعدة يراه

ىف )  املعلـم- األخصاىئ النفىس -الطبيب (األخرين وحاميتهم، ويتبارى األخصائيون 
صياغة مسميات له، وتكريس االجراءات واملامرسات، وأمناط التعامل الخاصة التـى 

 .نيتعزز االختالفات بينه وبني األفراد العادي

ًونظرا ألن مجتمعاتنا قد اختـارت أن تعامـل هـؤالء األطفـال املعـاقني بشـكل 
ِمختلف، أو ألن عامة املجتمع تعتربهم أفرادا مْشكلني، أو غري مرغوب فيهم، فضـالً  ُ ً

عن املؤسسـات االجتامعيـة ال سـيام املـدارس تفضــل التعامــل معهـم باعتبـارهم 
ساس ىف املشكالت التي تـرتبط باإلعاقـة اإلطـار مختلفني، وبالتاىل فإنه رمبا يكون األ

االجتامعي واتجاهات أفراد املجتمع نحوهم، فاملعـاق ال ميكـث طـويالً دون تقبـل 
اتجاهات اآلخرين نحوه، مام يجعله يعـيش ىف معـزل عـن اآلخـرين، ويـؤدى هـذا 
الشعور بالعزلة وعدم الطأمنينة إىل تكوين منط مختل من اتجاهات اعتبار الـذات، 

 .ونقص الكفاية االجتامعية، والشك فيام ميتلكه من قدرات واستجابات إيجابية

ومن ثم فإن املجتمع قد يشكل أو ينمى اإلعاقة حني يضع مستويات ومعـايري 
يعجز بعض أفراد املجتمع عن تحقيقها، إضافة إىل أساليب متييزية ىف التعامـل مـع 

ريقـة أن يعـوق الفـرد خاصـة إذا هؤالء األفراد، وهكذا ميكن للمجتمع بأكرث من ط
كانت معايري التقييم غري واضحة أو غري عادلة، باإلضافة إىل مايرتتب عىل ذلك مـن 
ًإلصاق تسمية بعينها للفرد كمتخلف عقليا، أو مـريض عقليـا، ثـم مـا يرتتـب عـىل  ً

 .ذلك من سلوكات الرفض والتجنب من األخرين

ًدا مـن األفـراد الـذين يشـعرون أن  جـًأن هناك عددا قليالً" أوجرتون" ويذكر 
ًإطالق تسميات معينـة علـيهم يعتـرب أمـرا مقبـوالً، فقـد وجـد أن مـن بـني مثانيـة 

ًوأربعون فردا يقيمون ىف مؤسسة للتخلف العقىل مل يكن هناك فـردا واحـدا يقبـل  ً
ًتعريف أنه متخلف، خاصة وأن مثـل تلـك املسـميات متثـل حكـام تقييميـا للفـرد  ً 

 قاتـه االجتامعيـة، وأكـرث مـن هـذا ينبنـى عليهـا أسـاليب تـدخل غـري ىف جميع عال
إن اسـتخدام ) 2000ىف شـاكر قنـديل ،(قانونية مع تغريات اجتامعية ىف حياة الفرد 

 ًيعترب أمرا ىف غاية الحساسـية سـواء بالنسـبة للفـرد أو مـن " مريض عقىل " مسمى
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سواء ىف املجتمعات النامية حوله،وهناك اعرتاضات كثرية حول قبول تلك املسميات 
 ).2008الفرحاىت السيد، (أو املتقدمة 

وىف ضوء االعرتاف مبفهوم املرض العقىل ىف بعض مجتمعات إفريقيا، اتضـح أن 
نسبة كبرية ممن أطلق عليهم مرىض عقليون قد قبلوا تلك التسمسة ألنهـا حققـت 

الت كانت العشـرية وظيفة خاصة إما للفرد أو لعشريته أو جامعته، ففى بعض الحا
وىف . قادرة عىل أن تتفادى عقوبة اإلنتقام مـن القاتـل كونـه يحمـل هـذا املسـمى

مجتمعاتنا فإننا قد نرى حاالت مشابهة كام ىف حالـة األفـراد القتلـة الـذين يحـاول 
موكليهم تجنيبهم مواجهة عقوبة املوت، أو ىف حالـة الزيجـات الـالىت يحـاول أحـد 

 ).2000شاكر قنديل، (عالقة غري سوية طرفيها تخليص نفسه من 

وقد نتساءل إذن ملاذا استمرت ظاهرة التصـنيفات واملسـميات سـائدة؟ لعـل 
فالفرد الذى يصنف ضـمن فئـة . السبب ىف ذلك يرجع إىل أنها تحقق بعض الفائدة

كام أن تسميته قد تعفيه من . بعينها يصبح ىف غري حاجة إلعادة تقييمه مرة أخرى
خطاء املرتتبة عىل سلوكه غري املناسب، ولعل الصعوبة التـى تـتحكم نتائج بعض األ

ىف عمليات املسميات هو أن معظمها مؤسس عىل معلومـات غـري صـادقة أو أنهـا 
فعىل سبيل املثال حني نطلق عىل طفل أنه . تؤدى إىل معالجات ىف غري صالح الفرد

ًمتخلف عقليا، فإن ذلك غالبا يكون مبنيا عىل أدائه ىف ً  اختبار للـذكاء مصـاغ بلغـة ً
ًاليفهمها الطفل؟ كام أن تسمية الطفل بأنه مضطرب انفعاليـا يكـون مـؤرش لعجـز 
ًاملعلم عن التعامل مع طفل مفـرط ىف نشـاطه، إن معالجـة طفـل متخلـف عقليـا 

بوضعه ىف فصل يتجنب املعلم فيه الرتكيز عىل موضوعات أكادميية، قـد يـؤدى إىل 
وبالنسبة للطفل املضطرب قـد يتطلـب األمـر أن يوضـع مـع . ًزيادة تأخره أكادمييا

ًمجموعة من األطفال العـدوانيني، ومـن ثـم يـتعلم سـلوكات أكـرث سـوءا، وىف كـل 

 . الحاالت تؤدى املعالجة إىل تعقد املشكلة وإىل تعزيز السلوك غري املرغوب

 ت ولعل امليزة املمكنة الوحيـدة لعمليـات اطـالق املسـميات تكـون ىف الحـاال
فمعرفتنا بأن الطفل . التى تحول فيها التسمية دون تعريض الشخص لسوء املعاملة

 كـام أن . أصم يحـول دون إهانتنـا لـه عـىل سـلوك نظـن فيـه عـدم االسـتجابة لنـا
ًمعرفتنا لطفل عىل أنه متخلف عقليا يجعلنا أكرث حـذرا ىف تفسـري فشـله عـىل أنـه  ً

 ًن التسـمية حتـى ولـو كـان مبنيـا سلوك مقصود، وفيام عدا هـذا فـإن أى نـوع مـ
ًوكام أرشنا، فإن كثريا مـن األطفـال الـذين . ًعىل أسس سليمة ليس أمرا مرغوب فيه

 ـصـنفوا بـشـكل ـقـانوىن ـعـىل أنـهـم متخلـفـون أو مـضـطربون ـقـد وـضـعوا ىف بيـئـات 
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ًتعليمية ضاعفت من صعوباتهم، وأصبحت مثل هذه املعالجات نوعـا مـن الفشـل 

 جميع نظريات تفسري السلوك الجانح تفـرتض أن السـلوك غـري خاصة إذا علمنا أن
املرغوب يزداد نتيجة التعرض أو التعامل مع من لديه مثل هذا السلوك، فإذا كـان 

 فإن وضع األطفال املنحرفني مـع -ً كام نعلم جميعا -األطفال يتعلمون من أقرانهم 
علمون مـن أقـرانهم آخرين لهم نفس الظروف يعترب كارثة، ألنهم ببساطة سوف يت

ًأكرث، ومن ثم فإن الفصل العادى يصبح ىف هذه الحالة مكانا أكرث إيجابيـة بالنسـبة 

 .لهم

ولعل من أخطر ما ىف هذه املشكلة هو امليل إىل التعميم، فبدال مـن االعتقـاد 
ًبأن الطفل لديه قصورا ىف الجانب العقىل، أو صعوبة ىف جانب انفعاىل فقط، فإننـا 

ًطفل متخلف عقليا أو طفل مضطرب انفعاليا وتسـمى هـذه الظـاهرة نطلق عليه  ً
ذلك أن الوضع املنطقـى هـو أننـا نتوقـع أن الطفـل الـذى " تعميم األثر " مبسمى 

يحمل مسمى معني، هو طفل يتفق مع أقرانه الـذين يحملـون نفـس التسـمية ىف 
 . جانب، لكنه يختلف عنهم ىف جوانب آخرى كثرية

إىل توجه املعلمني لتخفيض توقعـاتهم ) 1981افرى ،(ري وىف هذا الخصوص يش
من األطفال الذين صنفوا عىل إنهم معاقني، فقد وجدا أن املعلمني حني عملوا مـع 
ًأطفال مبرصين، ثم أصبحوا األن يعملون مع أطفال معاقني برصيـا كـانوا يتقبلـون 

ني تسمية الطفل بأنـه الحد األدىن من األداء من األطفال املكفوفني، إذ أن التكامل ب
معاق وبني عجزه ىف جانب معني قـد أدى بهـؤالء املعلمـني إىل تخفـيض توقعـاتهم 

 .منه، وإىل القبول بعجزه األكادميى

ًومن ثم فإن ملثل هذه النتائج كثريا من التطبيقات الرتبوية وأساليب املعالجـة 

ًاملمكنة التطبيق عىل املعاقني جسميا وعقليا مثالً املعاق فرصته أقل ىف أن فالطفل . ً
ًيصبح عاديا ألننا نشعره بالحاجة إىل أسلوب خاص ىف التدريس مثالً، وهو األسلوب 

وهنـا مكمـن الخطـورة فـيام . الذى يقدم لذوى املسـتويات املنخفضـة ىف الكفـاءة
افرتضناه من أن التوقعات املنخفضة سوف تؤدى بدورها إىل تخفـيض مسـتوى مـا 

ف يدفعه إىل مستوى أدىن من اإلستجابة وهكذا، ومن ثـم نقدمه للطفل، وهذا سو
 . ًتتضاءل الفرص أمام األطفال املعاقني ىف أن يصبحوا يوما ما عاديني

أما إذا كان مدخلنا ىف التعامل مع الطفل املعاق هو افرتاضنا بـأن لديـه قـدرة 
عىل النمو العقىل أو الحرىك، فـإن ذلـك سـوف يجعلنـا نتعامـل معـه مـن منطلـق 

وقـد يحفـزه هـذا إىل . ختلف، وتصبح التكليفات التى نتوقعها منه أعىل ومناسبةم
 . بذل جهد أفضل، وإىل رغبة ىف التحسن أشد
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ومن منطبق أن التوقعات تقوم بدور الوسيط السلوىك بني الطرفني املتفـاعلني، 
ُفإن هناك نوعا من الوسائط من خاللها يوصل املعلم بطريقـة غـري مبـارشة تقيـيام 
غري إيجاىب أو سلبى إىل الطفل عن نفسه، وهذه الوسائط تؤدى بالطفل إىل أن يرى 
ًنفسه شخصا مناسبا أو غري مناسبا، أى أن تقييمه الخاص لنفسه يصبح مـؤثرا عـىل  ً ً ً
سلوكه، فإذا اعتقد أنه يستطيع أن يتعامل مع أمر صعب فإنه يحاول ذلك، أمـا إذا 

ن املحاولة، كام أن هنـاك أدلـة كثـرية عـىل أن اعتقد أنه غري قادر، فسوف يتخىل ع
األطفال الذين ينخفض أداءهم املدرىس يرون أنفسهم عـىل أنهـم أقـل كفـاءة مـن 
أقرانهم، وال شك أن األداء املتدىن يؤدى بالفرد إىل تقدير منخفض لقدراتـه وهنـاك 
ـس  ـىل األداء، والعـك ـذات ـع ـر إدراك اـل ـني أـث ـة ـب ـحت العالـق ـرية أوـض ـات كـث  دراـس

 )399: 2000اكر قنديل، ش(

 
 :توقعات األفراد للشخص املعاق وعالتها بتعلم العجز

يرتتب عىل إطالق املسميات نتائج غري طيبة بالنسبة ألصحابها، ومع هذا فـإن 
أهمية تلك النتائج تتحدد عادة ىف ضـوء إدراكـات اآلخـرين لهـا، فاملسـميات التـى 

 الفرد مـثالً ال تـؤدى فقـط إىل إدراك تشري إىل مراكز معينة مثل املهن التى يشغلها
خصائص شخصية معينة لصاحبها، بل إنها تحدد ما نتوقعه من سلوكات من جانب 

أى أنهـا تلـك التوقعـات " توقعات الـدور" ونحن نسمى تلك املدركات . هذا الفرد
املرتبطة بأدوار بعينها، فـاملعلمون نتوقـع مـنهم سـلوكات تختلـف عـن اإلداريـني، 

ًوقع منهم ما هو مختلـف عـن سـلوك األطفـال، وأيضـا األزواج يترصفـون واألباء نت

بشكل مختلف عن الزوجات، وهكذا، وباملثل فإن األشخاص غـري القـادرين نتوقـع 
 .منهم أن يؤدون سلوكات مختلفة عن القادرين

اعتقـاد بـأن شـيئا مـا مـن املحتمـل أن : إن لكلمة توقعات هنا معنيـان األول
ًشيئا يحدث فعالً، وكال املعنيني لهام عالقة بالعمليات التـى مـن أن : يحدث، والثاىن

خاللها تتحدد رؤية الفرد لسلوك ما عىل إنـه محتمـل، كـام تـؤثر فـيام يتبـع تلـك 
وبهـذا الشـكل فـإن ). 2000شـاكر قنـديل، (الرؤية من توجهات نحو هذا السلوك 

ن االحـتامالت توقعاتنا مثالً عن رؤية شخص غريب تستحرض ىف ذهننا مجموعة مـ
مثل أنه يتصـف بصـفات جسـمية وعقليـة معينـة، كـام يسـتحرض ىف نفـس الوقـت 
. تحويل تلك التوقعات إىل توقعات معياريـة، أى نحولهـا إىل مجموعـة مـن املطالـب

ًفعىل سبيل املثال إذا رأى الناس شخصا يلبس نظارة سوداء ىف يده عصا بيضاء، فإنهم 

  رمبـا يتقـدمون ملسـاعدته ىف عبـور الطريـق،يصبحون عىل حـذر ىف سـلوكهم معـه، 
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وقد يقبل هو تلك املساعدة بالرغم من عدم حاجته اليهـا ألنـه يعلـم أن األخـرين 
ًيسلكون معه بشكل أفضل حينام يعطيهم الفرصة ملساعدته، ومن التوقعات أيضـا 
ًأن أرسته وأصدقاءه يتوقعون أنه لن يستطيع إعالة نفسه، ولـن يتـزوج أبـدا، ومـن 

. ثم يقاومون محاوالته لإلستقالل ألنهم اليرون قدراته، وإمنا فقط يرون عدم قدرته
 ً.وقد يؤدى ذلك إىل إدراك تعلم العجز اجتامعيا

يوضح هذا املثال أن الجامعة هى التى حددت الدور للشخص الكفيـف وهـو 
ًدور يشابه دور الطفل، والنتيجة أنه قد يتعود أن يسلك سـلوكا طفوليـا، ومـن  ثـم ً

ًيتحول إىل حالة من االعتامدية املستمرة يقينا منه مـن الرسـائل التـى وصـلته مـن 
املجتمع ومن املحيطني به أنه مهام ميلك من صفات إيجابية فلن يكون لهـا الغلبـة 

 . ىف تحقيق النتائج، بسبب رؤية املجتمع وتضخيمه لإلعاقة الخاصة به

فيف، وأوضـح ىف تحليلـه طبيعة دور الشخص الك) 1979سوكت، ( وقد درس 
ًأن كثريا مـن األنشـطة التـى نطلـق عليهـا أنشـطة تأهيليـة، إمنـا هـى ىف الحقيقـة 
ًإجراءات ومامرسات اجتامعية يصبح مـن خاللهـا الفـرد الكفيـف أكـرث إنغامسـا ىف 

أنه ليس هناك شـئ فطـرى يجعـل األفـراد املكفـوفني " سوكت " ويضيف ... الدور
هم بشكل مطلق، وإمنا كف الـبرص هـو مجـرد دور عاجزين، أو معتمدين عىل غري

اجتامـعـى يـجـب أن ـنـدرب الـفـرد ـعـىل كيفـيـة أداـئـه ومامرـسـته، ـبـل ومعايـشـته، 
 .فاملجتمع هو الذى يصنع اإلعاقة عىل الرغم من وجودها ىف الحقيقة

 فإن التوقعـات مـن جانـب - عىل سبيل املثال -وىف حالة الطفل بطيئ التعلم 
دفع توقعات املعلم نحو الطفل إىل أن يوجه إليه أسئلة سهلة املعلم تختلف، فقد ت

،وتلك بدورها تقود الطفل إىل سلوك مختلف، فيـتعلم بشـكل أبطـا، وهـذا بـدوره 
" بطيـئ الـتعلم " يؤدى إىل تحصيل أقل، ويتعزز بالتاىل املسمى الفعىل بأن الطفل 

والطفـل ىف املسـتقبل، وكل ذلك ينتهى إىل تأكيد دائرة التفاعل السلبى بني املعلـم 
فأى ) 2002الفرحاىت السيد ،(ويؤدى ىف النهاية إىل تشكيل سلوكيات العجز املتعلم 

فرد عادى ميكن أن يجد نفسه ىف موقـف اجتامعـى يعرضـه للشـعور بالتهديـد أو 
بالفشل، ىف مثل تلك املواقف املخجلة أو املربكة فإن األفراد قد يشـعرون باإلعاقـة 

 .لعجز عن االستجابة ملتطلبات تلك املواقفنتيجة لشعورهم با

هذه الظاهرة من خالل موقف تدريىس تجريبى، حيـث ) 1986(وقد بحث بينز 
ًكلف ستون طالبا من خريجى املدارس الثانوية بالتدريس لستني طفال ىف عمر خمـس 

 ًـسـنوات، ينتـمـون إىل طبـقـات اجتامعـيـة مختلـفـة حـيـث ـتـم ـتـوزيعهم عـشـوائيا، وىف 
  ـهـؤالء الطلـبـة بتـقـارير خاـصـة توـضـح أن الطـفـل لدـيـه اـسـتعداد ـقـوى ـضـوء تزوـيـد
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أو ضعيف للتعليم، أوضحت النتائج أن الطـالب الـذين سـلموا تقـارير تؤكـد متيـز 
وأن حصـيلة مـا . الطفل قد قاموا بعرض عـدد أكـرث مـن الكلـامت لهـؤالء األطفـال

ـيـادة ىف ـعـدد ًتعلـمـه األطـفـال ـمـن تـلـك الكـلـامت ـكـان مرتفـعـا، وكاـنـت نـسـبة الز
عـن % 100الكلامت التـى تعلمهـا األطفـال ذوى التوقعـات العاليـة أعـىل بنسـبة 

 ).2000شاكر قنديل، (ًاقرانهم األقل توقعا 

أى أن ما اعتقده املعلم طبقا لتقرير ثابت قدم لـه عـن الطفـل قـد أثـر عـىل 
طفـل توقعاته من هذا الطفل، وانعكس ذلك ىف عدد الكلامت التى قدمها املعلم لل

كـام ان اسـتجابة . والتى بدورها قد أثـرت ىف عـدد الكلـامت التـى تعلمهـا الطفـل
الطفل قـد دعمـت بـدورها التوقـع األوىل للمعلـم عنـه، عـىل الـرغم مـن أنهـا ىف 
الحقيقة هى نتيجة لتوقعات مسـبقة مـن املعلـم وال عالقـة لهـا بالقـدرة الفعليـة 

 . للطفل

 (Strong & Shaver, 1991)شـيفر وىف هذا السياق أشارت دراسـة سـرتونج و
إىل أن املعاق يتأثر بسلوكات واتجاهات اآلخرين نحوه وتتكون فكرته عن ذاته من 
خالل تلك السلوكات السائدة األمر الذي يؤثر بدوره عىل قـدرة املعـاق ىف تحقيـق 

إىل أن االتجاهـات ) 1998(وتشري لـيىل كـرم الـدين . التوافق الشخيص واالجتامعي
نـحـو املـعـوقني ـتـؤدى إىل نـقـص ـقـدرتهم ـعـىل تحقـيـق التواـفـق اـلـنفيس الـسـالبة 

واالجتامـعـي ـمـام يرتـتـب علـيـه ـشـعورهم بالدونـيـة والعزـلـة واالكتـئـاب واالنـطـواء 
والعدوان وانخفاض مستوى الطموح، وىف النهاية إدراك عـدم القـدرة عـىل اإلنجـاز 

 .ومسايرة أداء اآلخرين

 - شـأنه شـأن مجتمعـات أخـرى كثـرية - وىف هذا الشأن الزال املجتمع العرىب
يعاىن من وصمة العار االجتامعية واملخاوف واألفكار الخاطئة التي تحيط باإلعاقـة، 
ًوالزالت النظرة االجتامعية السلبية تشـكل حـاجزا ضـخام يعـوق انـدماج األطفـال  ً
ذوى اإلعاقة واحتوائهم ىف مجتمعهم، ويعنى ذلـك أنـه يتعـني عـىل األطفـال ذوى 

اقة ليس فقط التعامل مع حالة إعاقتهم، بـل أيضـا مـع نظـرة مجـتمعهم لهـم اإلع
ًباعتبار أنهم موضع إحسان، وليسوا أفرادا وأصـحاب حقـوق، ويعتـرب األطفـال ذوو 
ًاإلعاقة العقلية والنفسية، فضالً عن أولئك الذين يعانون شلالً مخيا من بـني فئـات 

 . األطفال املعاقني الذين يصمهم املجتمع

ستجابة لهذه املواقف السلبية من املجتمع ونقـص الـوعي لـدى هـذه األرس وا
وتدىن تطلعاتها تلجأ األرس إىل اإلقالل من الحديث مـع أطفـالهم مـن ذوى اإلعاقـة 

 وىف .. واإلقالل من مداعبتهم، واإلقالل من إخراجهم من البيئة وحفزهم وتعلـيمهم 
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ار وإنكارها لهم إىل عزل أطفـالهم بعض الحاالت يقىض إحساس األرسة نحوهم بالع
اليونسـيف، (وهنـا توصـلت دراسـة حديثـة . ًداخل املنازل بعيدا عن مـرأى النـاس

إىل أن األطفال من ذوى اإلعاقة قـد يعـانون عقوبـات وسـوء معاملـة عـىل ) 2003
 .أيدي آبائهم مقارنة باألطفال العاديني

ني هو أن وجودهم ميثل وهناك عامل مشرتك بني جميع أشكال اإلعاقة، واملعاق
ًإزعاجا لألخرين، ويعد هذا اإلزعاج نتيجة للتناقض الذى يحدث بني هوية الشخص 

بكلـامت آخـرى بـني توقـع الجامعـة بـأن : ًاملفرتضة اجتامعيا، وبني هويته الواقعية
ًالفرد سيكون عاديا وغري مشوه، وتلك هى الهوية املفرتضة، وبـني مـا هـو عليـه ىف 

ًقص وعاجز وتلك هويته الواقعية، ويتمثل مطلب الجامعة دامئا ىف أن الواقع بأنه نا
يقرتب الفرد من املثال، وملا هو عادى ومتكامل، أمـا إن الفشـل ىف أن يحقـق ذلـك 

ًفإنه يعترب إنسانا عاجزا ال ميلك معطيات التحكم ىف األحداث   . وال مجاراة العادينيً

فعـال نحـو الفـرد املعـاق، حيـث وهناك بعض األدلـة التجريبيـة عـن ردود األ
سلسلة من الدراسات التجريبية عىل ردود أفعال األفـراد نحـو ) 1978كريك، ( أجرى

ًشخص برت ساق كاذب، وقد وجد أن هناك نوعا من االستثارة الجسمية من األفـراد 
الذين تعاملوا مع هذا الشخص، كام أن مدة استجاباتهم وتعاملهم معه كانت أقـل 

ًخص العادى، وقد كشـفت النتـائج عمومـا عـن مسـتوى مرتفـع مـن بكثري عن الش
حيـث " كـريك " وىف دراسة أخرى قام بهـا ... القلق وعدم التلقائية ىف التعامل معه 

قام بتصوير األشخاص الذين تعاملوا مع شخص معاق بـه بـرت خـادع للسـاق، وقـد 
اق، غري أن وجد من تحليل تلك الصور أن هناك إنطباعات أفضل نحو الشخص املع

الحركة كانت أقل ىف حضوره، كام أن الرتكيز البرصى ظل عليه معظم الوقـت، كـام 
وىف دراسـة أجراهـا . كشفت النتائج عن مظـاهر للتـوتر ىف مواقـف التعامـل معـه

 عـىل - ادعـى أن لديـه كـف برص -ملعرفة أثر وجود شخص معـاق ) 1978جونز، (
تعلم، وقـد لـوحظ أنـه مل تكـن هنـاك أداء مجموعة من األفرداد ىف أحد مواقف ال

تفاعالت غري عادية بالنسبة لوجود هذا الشخص الكفيف ىف املوقف، إال أن األفـراد 
. قرروا أن اداءهم كان أقل مام ينبغى نتيجة لوجود هذا الشـخص الكفيـف بيـنهم

إن هذا التأثري الذى يستشعره األفراد العاديون تجاه املعاقني ميكن تفسريه مبواقف 
عزل وعدم االختالط، وهو ما يحدث عادة عنـدما يشـكو بعـض املعلمـني مـن أن ال

 وجود طفل متخلف ىف الفصل الدراىس يـؤدى إىل تعجيـز كفـايتهم التدريسـية، أى 
 أن ـهـؤالء األـفـراد يـشـعرون ـبـدرجات متفاوـتـة ـمـن الـتـوتر حـيـنام يعايـشـون تـلـك 

 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه الرتبوية 
 

 69

ًن ضـعيفا، بيـنام األمـر ىف املواقف، وهذا ما يدفعهم إىل اإلعتقـاد بـأن أداءهـم كـا

 ) 408: 2000ىف شاكر قنديل، (واقعه ليس كذلك 

وعىل أثر ذلك يتعرض املعاق للفشل املتكـرر الـذي يـرتاكم مـع األيـام، حيـث 
ًيتعرض املعاقون يوميا ملا يسمى بالتغذية املرتدة السـلبية والتـي قـد تكـون سـببا 

ين معـارف العجـز لـديهم ًأساسا ىف تشكيل معارف مشوهة لديهم تـؤدى إىل تكـو
Cognitions Of Helplessness وتشعرهم بأنهم غـري قـادرين عـىل النجـاح، وأن 

ومن األمور املتعارف عليها أن للعجز نتائج اجتامعية، بل إن ... الفشل من نصيبهم 
من األمـور التـى تـذكر ىف جلسـات العامـة واملتخصصـني أن الفـرد العـاجز يواجـه 

جتامعية العادية، وإن الشعور بالعجز، وإدراك نقص القدرة صعوبات ىف املواقف اال
عىل التحكم ىف املواقف االجتامعية وعدم الكفاية الناتجـة عـن محدوديـة قدراتـه 
يدفعانه إىل سلوكات غري مناسبة، كام أن القيود الحسية والعقلية والحركيـة تجعـل 

ملؤسسـات الرتبويـة مهمة التفاعل االجتامعى مهمة صعبة بالنسبة له، لدرجـة أن ا
تخفـيض مسـتوى " والتأهيلية تكاد تحـدد أهـدافها ىف هـدف عالجـى واحـد هـو 

: 2005، الفرحـاىت السـيد، 385: 2000شاكر قنـديل، (قصوره ىف الكفاية االجتامعية 
14.( 

 أن العجـز املـتعلم قـد يكـون (Weiss, 1981)وىف هذا الخصـوص يـرى ويـز 
دة السلبية التي تركز عىل ضـآلة قيمـة الجهـد، نتيجة للفشل املتكرر والتغذية املرت

كام يرى ويز أن التغذية املرتدة السلبية من الراشدين واألقران غري املعاقني تـوحي 
ًللمعاقني عقليا بأن املهام األكادميية، وكذلك املهام األخـرى مهامـا صـعبة ال يجـدي  ً

ًقليا ضعفا داالً يف معها محاوالتهم، وكاستجابة للفشل قد يسلك وميارس املعاقون ع ً

تطبيق االسرتاتيجيات، والحلول مقارنة بـأقرانهم العـاديني، وعنـد النظـر إىل العجـز 
ًاملتعلم كاكتئاب نجد أن املعاقني القابلني للتعلم يظهرون أعراضا دالة من االكتئاب 
وانخفاض توقـع النجـاح مقارنـة بـأقرانهم العـاديني الرتفـاع خطـر الفشـل الـذين 

 ىف املدرسة واملجتمع، واسـتمرار تعرضـهم لتغذيـة مرتـدة سـلبية مـن يتعرضون له
 .(Seligman, 2000)املجتمع، ومن رفاقهم وزمالئهم ىف أحيان كثرية 

 إىل الشعور بذاتـه وبشخصـيته وهـو - كأي إنسان عادى -وهنا يحتاج املعاق 
يعمل ىف سبيل ذلك إىل التعرف عـىل حـدود قدراتـه ومالـه ومـا عليـه مـن خـالل 
عالقاته مع اآلخرين حتى يكون مدعاة إىل احرتامه، ولهذا فهو يغضب إذا ما عومل 
بغري احرتام، ويشعر املعاق عىل وجه الخصـوص بحساسـية زائـدة تجـاه احـرتام أو 
 عدم احرتام اآلخرين له، كام قد يـفرس الشـفقة الزائـدة أو الخـوف الشـديد عليـه 

  بـه، ويبـدو رد الفعــل بـالعجز عىل أنـه تحقـري لـه أو سـخرية منـه أو اسـتخفاف
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ىف هذه الحالة ىف شكل كـرثة الشـكوى والشـك ىف حالـة املـرض املـزمن، وىف شـكل 
اتجاه عدواين ىف حالة الطفل األصم، وىف شكل خوف وانطواء كـام ىف حالـة الطفـل 
ًكفيف البرص، ومع ذلك فقد نجد طفال مصابا بالشلل املخى ولكنـه سـعيد ضـاحك 

ًتـه عـىل امليش عـدة خطـوات، أو طفـالً مقعـدا ولكنـه مملـوء ومرسور بسبب قدر
 .بالنشاط وروح الصداقة بسبب إرضاء حاجاته األساسية واالجتامعية

ونود أن نشري إىل رضورة التفرقة بني حامية الطفل مـن اإلصـابة أو ملنعـه مـن 
دان تأخري تلقى العالج الالزم، وبني الحامية الزائدة التي تؤدى بـه إىل الكسـل وفقـ

 . الثقة بالنفس وعدم شعوره بجدوى إيجابياته

وقد تجعل معارف الفرد املعاق أن يشعر بعدم قدرته عىل التحكم يف اإلعاقـة 
وتؤدى إىل استسالمه لألحـداث املؤملـة التـي ميـر بهـا، ويتكـون العجـز لـدى ذوى 

 :اإلعاقة من ثالثة عوامل رئيسة هي

 .السلبية  -1
 .كالنقص ىف التحكم املدر  -2
 .معارف العجز -3

 بخصـال تنطـوي عـىل (Head, 1992)عىل سبيل املثال يتميـز معـاقو الـبرص 
 :العجز املتعلم منها 

يتعلمون العجز من تفسريهم لإلعاقة البرصية ونظرتهم لها عىل أنها مصري غري   -1
 . طبيعي

ن إىل قد تشعرهم خرباتهم املدرسية بأنهم لن ينجحوا يف مختلف املهام، ومييلو  -2
 . خفض مثابرتهم بعد أى خربة فشل تلحق بهم

وقد تتسق حالتهم األكادميية مع عزوهم لفشلهم إىل أسباب ثابتة وغري قابلـة  -3
وأن أى نجـاح يصـيبهم يـأيت مـن أسـباب غـري ممكـن ) مثـل القـدرة(للتحكم 

أن الحد مـن الشـعور بـالعجز " التحكم فيها، وانتهى الباحث إىل فرض مؤداه 
 لدى معاق البرص يكون يف زيـادة توقعـاتهم ومثـابرتهم عـىل مواجهـة املتعلم

 . املهام التي يتعرضون لها

 املتـغـريات (Dodds et al, 1991)وىف ـهـذا الـصـدد ـقـدم دودس وآـخـرون 
 :النفسية املرتبطة بالعجز املتعلم لدى املكفوفني هى

 وبات الحياة درجة االكتئاب املعريف، وإدراكهم لخربات النجاح والفشل وصع  -1
 . واتجاهاتهم نحو إعاقتهم. نظرتهم لذاتهم، وتقدير نظرة اآلخرين لهم  -2
 . تقبلهم لإلعاقة، وبحثهم املتنوع عن طرق املساعدة لهم  -3
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 . إتباعهم لطرق وأساليب فعالة للتكيف مع اإلعاقة  -4
 . الجنس، وأماكن تجمعهم وإقامتهم  -5

 دراسة عن (Spencer et al, 1997)آخرون وعىل نفس االتجاه أجرى سبنرس و
تفسري األطفال املعاقني لخربات النجاح والفشل، بتطبيق مقياس املسـئولية الذاتيـة 
عن النجاح والفشل ومقياس العجز املتعلم وقسـمت العينـة إىل ثـالث مجموعـات 

 :وقد أظهرت النتائج ) ضعيف البرص، األصم، كفيف البرص(

 بنوع اإلعاقة لدى املجموعات الثالث عىل الرتتيـب يرتبط نقص التحكم املدرك
وميكن تفسري هذه النتيجة أنه مام يزيد من ) األصم، كفيف البرص، ضعيف البرص(

حدة مشاكل الطفل األصم أنه ال يتقبـل إعاقتـه بـنفس الطريقـة التـى يتقبـل بهـا 
 الخجـل اآلخرون إعاقاتهم، فهو دائم الشعور بإعاقته ويخجل منها، ولذا يعاىن مـن

وفقدان الثقة بالنفس مام يحول بينه وبني استمرار عالقاته مع اآلخـرين وتصـديق 
 . أنه ال ميلك مقومات التأثري ىف اآلخرين، ومن ثم التفاعل معهم

يزداد إدراك العجز املتعلم لـدى إنـاث املجموعـات الـثالث وانتهـى البـاحثون 
لدى املعاقني يـزداد يف ضـوء شـدة بأن إدراك العجز املتعلم " املشار لهم إىل القول 

وأضـاف ... اإلعاقة، وارتباط اإلعاقة باملجتمع، وعدم قبول املجتمع املحيط باإلعاقة 
 أن من عوامل الوقاية مـن العجـز درجـة (Micheal et al, 1986)ميشيل وآخرون 

إدراك تحكم الفرد املعاق ىف األحداث، ومـدى تعزيـز البيئـة لهـذا اإلدراك، وإدراك 
رد بأنه املسئول عن نجاحه وتطوره، والنظر إىل اإلعاقة نظرة تنمى إدراكه لذاته، الف

وبالتـايل ينمـو لديـه الشـعور . وأنه يستطيع النجاح إذا حـاول، وال تعجـزه إعاقتـه
بالثقة عندما يطمنئ الطفل املعاق ملن حوله، وذلك بعد شعوره بأنهم يعملون عىل 

ًبطيئـا، ومـامل يتسـم اآلبـاء بالصـرب والـتفهم فهمه، ويصربون عىل تقدمه مهام كان 
وامليل إىل تقبل الطفل فسوف يتغلب عليـه القلـق الـذي يـؤدى إىل زيـادة همـوم 
الطفـل وعـدم الـشـعور باالطمئنـان، وتحـمـل هـذه املتـغـريات مقومـات التهـيـؤ إىل 

 . الشعور بالعجز املتعلم لدى املعاقني

 مـن (Harrell & Strauss, 1986)وىف هذا الشـأن ينطلـق هـارل وسـرتايوس 
فرضيات الدراسات السابقة، والتي تؤكد عـىل أن املكفـوفني قـد يكونـوا سـلبيني أو 
ـة املرتبـطـة  ـعـدوانيني يف تـفـاعلهم ـمـع اآلـخـرين، أو أن ـسـلوكهم ينقـصـه التوكيدـي
ًبالوقاية من العجز، وقدم الباحثـان السـابقان برنامجـا معرفيـا يعتمـد عـىل زيـادة  ً

ومهارات التواصل لخفض أسباب اكتساب العجز لدى املكفوفني، السلوك التوكيدي 
 : يف ضوء األسس التالية
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تحسني إدراك الكفيف بأنه عضـو فعـال يف املجتمـع لـه اهتاممـات ورغبــات   - 
 . ويستطيع تحديدها والحكم عليها

 . وتعديل تفسريه لألحداث املؤملة. تحسني التحكم املدرك لديه  - 
ألحداث السيئة من مجرد حدوث حدث سلبي له، وتدريبـه عـىل تغيري توقع ا  - 

ووضعه ىف تفاعالت اجتامعية يتعلم منها مهـارات التواصـل مـع . قبول اإلعاقة
 . اآلخرين السيام أقرانه املشرتكون معه ىف اإلعاقة

 ورقة بحثيـة عـن كيفيـة إرشـاد (Harrell, 1984)وىف هذا السياق قدم هارل 
 :من اكتساب العجز تحتوى عىل أربعة عنارص أساسية معاقي البرص للوقاية 

 تعرض املفحوص لخربات تحكم يف املواقـف والصـعوبة ىف Exposureالتعرض   -1
 والسامح لهم بالتخيل ) االقرتان(إدراك عالقة السبب بالنتيجة 

 . إدراك املواقف بطريقة متدهم بخربات واقعية حول قدراتهم وإمكانياتهم  -2
 . قدرة عىل التحكمتوقع ال  -3
أى رضاهم عن ذاتهم وقدراتهم وجهـودهم، وأنهـم ميتلكـون معطيـات : الرضا  -4

النجاح والقدرة عىل التحكم، وانتهت هذه الورقة بأن أساس وقايـة املكفـوفني 
. من تعلم العجز االهتامم بالعوامـل السـابقة، باإلضـافة إىل دعـم االسـتقاللية

الـتـي ـتـربز ـمـدى أهمـيـة مـسـاعدة املكـفـوفني الـسـيام االـسـتقاللية العاطفـيـة و
ليتحملوا مسئولية أنفسهم مبا لـديهم مـن عنـارص إيجابيـة ومعطيـات فعالـة 
ًمتنحهم بأن يكونـوا أفـرادا مسـئولني ومسـتقلني وناضـجني أخالقيـا واجتامعيـا  ً ً

)Inmarks, 1998.( 

 مع هارل ىف دراسة أجراها عـن إدراك العجـز (Marks, 1998)ويتفق ماركس 
ملتعلم والتحصني ضده لدى األطفال الصم، وانطلق مـاركس مـن فرضـية تؤكـد أن ا

إدراك العجز لدى ذوى الحاالت الخاصة يأيت من إدراك التلميذ لالنفصال التام بـني 
األفعال والنتائج، واعتقاد التلميـذ بعـدم قدرتـه عـىل حـل املشـكالت، وإدراكـه أن 

اإلضافة إىل نقص تقدير الـذات، ووجـود النتائج املوجودة تسببها عوامل خارجية، ب
ًصيغة سلبية عن الذات، وقدم برنامجا إرشاديا معرفيا لخفض العجز لدى  ً من ) 25(ً

 :الطالب الصم يرتكز عىل املبادئ التالية 

 . التمييز الحقيقي بني تعلم العجز وتعلم الكفاءة  - 
 قة ليست نهاية العامل ًتعديل املعارف املشوهة عن كون التلميذ معاقا، فاإلعا  - 
 سـواء -تعديل التحكم املدرك، واعتقاده ىف أن أي نتيجة يحصل عليها أي فرد   - 

 تأىت من جهد الفرد واليشء غري ذلك وتنمية مهاراتـه -ًكان معاقا أم غري معاق 
 . االجتامعية ووضعه ىف بيئة آمنة يسهل التحكم فيها
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ـظـرة املتفائـلـة للمـسـتقبل وتـعـديل تـعـديل معطـيـات املـسـتقبل الكئـيـب، والن  - 
 . التصورات الذهنية عن اإلعاقة

وباستخدام مقياس لقياس العجز املـتعلم، والتصـورات الذهنيـة عـن اإلعاقـة، 
أسفرت النتائج عن كفاءة الربنامج ىف تحسني التصورات الذهنية لإلعاقـة، والتغلـب 

 . عىل مشاعر العجز املتعلم، والنظرة املتفائلة للمستقبل

 
 Autismالعجز املتعلم والتوحد  : القضية الثالثة

ـه  ـيهام واإلحـسـاس ـب ـنام يقوـمـان برعاـيـة طفـل قـمـة الـسـعادة ـلـألم واألب حـي
بـدون إحسـاس  والتواصل بينهام وبينه، وقمة املعاناة عندما يعيش طفلهام بيـنهام

أو تواصل، بل يعـيش بجسـده فقـط، وهـل حـدث أن التقيـت بطفـل ال ) مشاعر(
ً ال يسمع جيدا، ال يستجيب بينام يرى مشاعر اآلخرين نحـوه، مشـغول يتكلم بينام

بل مستغرق فيام بني يديه من أشـياء، شـغوف بالنظـام، وترتيـب األشـياء عـىل مـا 
 . إذا التقيت بهذا الطفل فهو طفل متوحد. كانت عليه

 ذات األصل اليوناين والتي تعنـى auto من كلمة Autismهذا واشتقت كلمة 
وهى تشري إىل وجود اضطرابات ىف وعى الطفـل الخـاص بذاتـه ىف مقابـل " ذات " 

اآلخرين، وعىل الرغم من مظهر األطفال الطبيعي إال أنه يالحظ عليهم عـدم امليـل 
إىل غريهم من األطفال بشكل طبيعي، باإلضافة إىل اتصـافهم باالضـطراب السـلويك 

ق اعتبـار هـذه الحالـة مـن واالجتامعي واالنفعايل والـذهني، وكـان االتجـاه السـاب
حاالت فصام يف الشخصية لدى األطفال، ولكن أتضح خلو أعراض التوحد مـن كثـري 
من عالمات االضطراب الفصامى املعروفة، مثل الخياالت، مام جعل العلـامء يـرون 

 .فيها حالة خاصة قامئة بذاتها

نـه يـؤثر ًويعد التوحد من أكرث اإلضطرابات التطورية صعوبة وتعقيدا، ذلك أل
عيل كثري مـن مظـاهر منـو الطفـل املختلفـة، مـام يـؤدى بـه لإلنسـحاب للـداخل، 
واإلنغالق عـيل الـذات، وهـذا بالتـايل يضـعف إتصـال الطفـل بعاملـه املحـيط بـه، 
ويجعله يحب اإلنغالق ويرفض أي نوع من اإلقرتاب الخارجي منه، ويجعله يفضـل 

 .امله مع األشخاص املحيطني بهالتعامل مع األشياء غري الطبيعية أكرث من تع

  أول مـن أشـار - وهـو طبيـب نـفيس أمـرييك- (Kenner, 1943)ويعد كـانر 
إيل التوحد كاضطراب يحدث يف الطفولة، حيث قـام مـن خـالل مالحظتـه إلحـدي 
ًعرش طفالً مضطربا يترصفون بطريقة غري شائعة لدي األطفـال املصـابني بـالتخلف 

 مي كـارنر تلـك األعـراض بإسـم التوحديـة الطفوليـة العقيل، أو الفصاميني، وقد سـ
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، حيـث الحـظ إنغالقهـم الكامـل عـيل الـذات Early Infantile Autismالبـاكرة 
 .واإلبتعاد عن الواقع واإلنطواء والعزلة وعدم التجاوب مع املثريات التي تحيط بهم

 وذـهـان الطفوـلـة Autismوـقـد ظـهـرت مـسـميات متـعـددة منـهـا التوـحـدى 
Children Psychosis والنمو غري السـوي ،Atypical Development أنـا( ومنـو (

وتعـكـس ـهـذه التـسـميات التـطـور . Atypical Ego Developmentـغـري ـسـوي 
 .التاريخي ملصطلح إعاقة التوحد

وهناك تعريفات كثرية للتوحد تهدف جميعهـا إيل وصـف فئـه معينـه تحمـل 
 أربع خصائص (Rutter 1978)نفس الصفات، وهي فئة التوحدي، حيث قدم روتر 

رئيسية عند تعريفـه للتوحـد حيـث قـام مـن خـالل مالحظتـه إحـدى عرش حالـة 
 :بوصف السلوكيات والخصائص املميزة للتوحدى هي 

 .إعاقة يف العالقات اإلجتامعية  -1
 .منو لغوي متأخر أو منحرف  -2
 .سلوك طقويس واستحوازي أو االرصار عيل التامثل -3
 .الة قبل بلوغ ثالثني شهر من العمربداية الح -4

كام يعترب تعريف الجمعية الوطنية لألطفال التوحـديني مـن أكـرث التعريفـات 
 ويـنص عـيل أن National Society For Autistics Childrenقبوالً لدي املهنيني 

الذاتوي عبارة عن املظاهر املرضية األساسية التي تظهر مثل أن يصل عمـر الطفـل 
 :ًشهرا ويتضمن اإلضطرابات التالية ) 30(إيل 

 .إضطراب يف رسعة أو تتابع النمو  - 
 .إضطرابات يف اإلستجابات الحسية للمثريات  - 
 .إضطرابات يف الكالم واللغة واملعرفة - 
 .إضطرابات يف التعلق أو اإلنتامء للناس واألحداث واملوضوعات  - 

 فرتي The Autism Society of Americaأما الجمعية األمريكية للتوحديني 
ًأن التوحدى يظهـر مبظـاهره األساسـية يف الثالثـني شـهرا األويل مـن العمـر ومتـس 

 :اإلضطرابات كل من 

 .نسبة النمو والتطور وما يسبقها  -1
 .اإلستجابة للمثريات السية  -2
 .النطق واللغة والقدرات املعرفية  -3
 .ألشياءالقدرات املرتبطة بالناس واألحداث وا  -4
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 عيل أنه نوع من إضطرابات النمو املعقـدة والتـي تتميـز (Lissa)وعرفته ليزا 
بغياب العالقات اإلجتامعية، واإلتصال واملحادثة مع وجـود عديـد مـن السـلوكيات 

) 3(ًالشاذ، واملنحرفه عن النمو العادي، ويحـدث هـذا اإلضـطراب دامئـا قبـل سـن 
ً األطفال، وغالبا ما يصاحب هذا اإلضطراب سنوات، وتستمر باقي الحياة مع هؤالء

 .(Sweeten, 1996)ضعف يف القدرات العقلية بنسبب متفاوته 

فالتوحد يعد إضطراب منـو طويـل املـدي، يـؤثر عـيل األفـراد طيلـة حيـاتهم، 
 :وتتمركز الخسائر التي تأيت من هذا اإلضطراب يف اآليت

 .خسائر يف العالقات اإلجتامعية  -1
 . سائر أنواع اإلتصاالت لفظية أو غري لفظيةخسائر يف -2
 .مشكالت يف رؤية الطفل للعامل من حوله ومشكالت تعلمه من خرباته -3
 ..مشكالت يف التخيل واإلدراك واللعب وبعض القدرات واملهارات األخري  -4

ومن جملة ما سبق يعد االنسحاب من الواقـع إيل عـامل خـاص مـن الخيـاالت 
م غـري السـوى بالـذات، مـع عـدم املبـااله بـاآلخرين، ومـع ميـل واألفكار، واالهتام

 بالرتاجع إيل الخياالت، من أهم سامت الطفل التوحدى 

كام أن الطفل املصـاب بـالنمط الحـاد مـن هـذا املـرض يعـيش داخـل عاملـه 
. الخاص، وال يستجيب لألشخاص اآلخرين إال إذا كانت حاجته لـذلك ملحـة للغايـة

النمط البسيط من هذا املرض فقد ميتلك القدرة الطبيعية عىل أما الطفل املصاب ب
 ويعي تعبريات وجوه اآلخرين ونربة أصـواتهم، ويـترصف بالشـكل -تكوين عالقات 

 . الالئق يف املواقف االجتامعية،ويفهم النكات واالستعارات والتشبيهات

ًوالتوحد اضطرابا منائيا يؤثر عىل عديد من أشكال النمو عند األطفـ ال، حيـث ً
يؤثر التوحد عـىل النمـو الطبيعـى للمـخ ىف مجـال الحيـاة االجتامعيـة، ومهـارات 

، حيث عادة مايواجه األطفال واألفراد املصابون communication skillsالتواصل 
بالتوحد صعوبات ىف مجـال التواصـل غـري اللفظـى والتفاعـل االجتامعـى، وكـذلك 

ـؤدى ـة، حـيـث ـت  اإلـصـابة بالتوـحـد إىل ـصـعوبة ىف ـصـعوبات ىف األنـشـطة الرتفيهـي
التواصل مع اآلخرين، وىف االرتباط بالعامل الخارجى، حيث ميكن أن يظهر املصابون 
ًبهذا االضطراب سلوكا متكررا بصورة غـري طبيعيـة، كـأن يرفرفـوا بأيـديهم بشـكل  ً

ًمتكرر،أو أن يهزو جسمهم بشكل متكـرر، وميكـن أن يظهـروا ردودا غـري معتـادة 
ـد تـعـامل ـة، عـن ـاس، أو أن يرتبـطـوا ـبـبعض األـشـياء بـصـورة ـغـري طبيعـي  هم ـمـع الـن

 ـكـأن يلـعـب الطـفـل بـسـيارة معيـنـة بـشـكل متـكـرر، وبـصـورة ـغـري طبيعـيـة، دون 
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محاولة التغيري إىل سيارة أو لعبة آخرى مثالً، مع وجود مقاومة ملحاولة التغيري، وىف 
ًبعض الحاالت قد يظهر الطفل سلوكا عدوانيا تجاه الغ ويـؤدى .. ري أو تجاه الـذات ً

هذا املرض إىل االنغالق عىل النفس واالسـتغراق يف التفكـري، وضـعف القـدرة عـىل 
عبد (التواصل، وإقامة عالقات مع اآلخرين، فضالً عن وجود النشاط الحريك املفرط 

 ).1997املنان معمور، 

ويعـد . ينوهو قصور أو تأخر يف النمو االجتامعي واملعريف والتواصل مع اآلخر
وتقـول النسـبة العامليـة أنـه . ثالث أكرث إعاقة ىف العامل من حيث عدد املصابني بها

أطفال مصابني بني كل عرشة آالف، وقد تزيد النسـبة أحيانـا ) 7(إىل ) 5(يوجد من 
 ذكـور 5 أو 4لتصل إىل طفل مصاب بني كل ألف طفل، ونسـبة الـذكور إىل اإلنـاث 

و اضطراب ذكرى أكرث منه أنثوي يظهـر خـالل الثالثـني لكل أنثى واحدة وبالتايل فه
ورـبـع ـهـؤالء األطـفـال ـلـديهم . ًشـهرا أو الـسـنوات اـلـثالث األوىل ـمـن عـمـر الطفـل

مستوى قريـب مـن املتوسـط مـن حيـث الـذكاء وميكـنهم العـيش بطريقـة شـبه 
استقاللية ىف الرشد،ولكنهم يظلون منطوين ومحدودي العالقات،ويكتسب أغلـبهم 

مـنهم متوسـطي التخلـف العقـيل، وقـد يرجـع % 75ود مـن اللغـة، وأن قدر محد
لضياع فرص التعليم لهم وعجزهم اللغوي، وقد حدد كانر هذا االضطراب ووصـفه 

ولكن هذا ال يعنـى أنـه بـدأ ىف هـذا العـام، بـل ظهـر منـذ أن أقـام ) 1943(عـام 
 ).2003صفوت فرج ،(اإلنسان عىل ظهر األرض مثله مثل أي اضطراب آخر 

والتوحد متالزمة أو مجموعـة مـن األعـراض ذات مظـاهر إكلينيكيـة تتضـمن 
ًاضطراب االنتباه، واإلدراك، وضـعفا ىف القـدرة عـىل االخـتالط بـالواقع، وضـعفا ىف  ً
العالقات االجتامعية واللغة والسلوك الحريك، ويتميز مبتالزمة متثل ثالثة اضطرابات 

 :سلوكية هى

 فاعل االجتامعي اضطرابات عامة يف الت  -1
 اضطرابات ىف النشاط التخييل والقدرة عىل التواصل   -2
 . انغالق عىل الذات وضعف االنتباه املتواصل لألحداث الخارجية  -3

ًوالطفل التوحدى يفتقد متاما إلمكانيات التفاعل مـع اآلخـرين، فـال يعـرب عـن 
 عاجز عـن التواصـل مشاعره وال يفهم مشاعر اآلخرين حتى أقرب األقربني له، فهو

 . ًاللغوي وغري اللغوي، وكأنه يعيش يف كوكب خاص به منفردا دون صلة بغريه

ويرجع ضعف مستوى املهارات االجتامعية ألطفال التوحـديني إىل مـا يعـانون 
منه من مشكالت تتعلـق باالتصـال والتواصـل نتيجـة ضـعف حصـيلتهم اللغويـة، 

 عبـري اللغـوي لـديهم، إىل جانـب تلـك وضعف قـدراتهم عـىل التعبـري، واخـتالل الت
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املشكالت ىف التعبري عـن أفكـارهم التـي يعـانون منهـا، واالسـتخدام غـري املناسـب 
ملفرداتهم اللغوية، وهو ما يزيد من صـعوبة تفـاعالتهم االجتامعيـة مـع األخـرين، 

، باإلضـافة )1998محمـد كامـل، (ويقلل من فرص تكوينهم لصداقات مع األخرين 
ًقدراتهم عىل تبادلية الحديث، وإقامة حوار، حتـى وإن كـان بسـيطا مـع إىل نقص 

األخرين، أو القيام بتواصل عن طريق العني مع األخرين، مام يفقدهم القدرة عـىل 
 .جذب انتباه األخرين إليهم، واالستحواذ عىل اهتامماتهم

لمـع ًغري أن هذا الطفل التوحدى يثري كثريا مـن عالمـات االسـتفهام، فعينيـه ت
فجأة، وهو ينظر إىل شئ ما أو شخص ما، وهو بـذلك يخـدع مـن حولـه معتـربين 
ذلك ملحة ذكاء، وهى غري ذلك، وهو يحفظ عن ظهر قلب جملة أو صـيغة معينـة 

ويضيق من اختالف ترتيـب . ًبعد سامعها مرة واحدة ويكررها دامئا يف غري موضعها
 حـول مائـدة الطعـام وتغـري مكـان األشياء أو اختالل النظام املقرر ملواضع املقاعد

 .وتلفت املوسيقى انتباهه بشدة ويحب اللعب يف املاء. أفراد األرسة

نقـص : وبشكل عام ميكن تشخيص اضـطراب التوحـد مـن املواصـفات التاليـة
ملحوظ ىف الوعي بوجود اآلخرين، وال يبحث عن الراحـة وقـت التعـب وال يحـاىك 

لعب االجتامعي ويتمتع بخلل واضح يف قدرته اآلخرين أو يقلدهم، وال يشارك ىف ال
عىل عمـل صـداقات، وال توجـد وسـيلة تواصـل مثـل محـاوالت التواصـل اللفظـي 
والتواصل غري اللفظي مثل استخدام الحملقة بالعينني، باإلضافة إىل غيـاب النشـاط 
التخييل مثل لعب أدوار الكبـار والشخصـيات الخياليـة وشـذوذ ملحـوظ يف شـكل 

الم، وخلل ملحـوظ يف قدرتـه عـىل بـدء محادثـة آلخـر، أو اسـتمرارها ومحتوى الك
ًوالحركات اآللية للجسم أيضا مثل النقر باليد ىف حركـة دائريـة واالنشـغال الـدائم 
بأجزاء مـن األشـياء عنـد حـدوث تغـري ىف البيئـة مهـام كـان طفيًفـا، واإلرصار غـري 

ملحـوظ ىف االهتاممـات، املناسب عىل إتباع نفس الروتني بكـل التفاصـيل، وضـيق 
 . واالنشغال باهتامم واحد فقط

ومن سامت العزلة التوحدية فقدان القـدرة عـىل االسـتجابة لآلخـرين بصـورة 
عامة وشديدة، حيث يبدو أن األطفـال التوحـديني يعيشـون مـع أنفسـهم دون أن 

وىف حالة وجودهم بالقرب من . يعريوا أى انتباه لوجود اآلخرين، أو عدم وجودهم
فقـد نجـد أحـد . ًالناس قد يعاملهم األطفال اآلخرين باعتبارهم أشياء، وليسوا برشا

فقد . هؤالء األطفال يتعامل مع أي جزء من جسد الفرد األخر وكأنه لعبة أو وسيلة
ميسك يد الفرد ويستخدمها يف تحريك مفتاح اإلضاءة دون أن يتفاعل معه مطلقـا، 

 . تامم لالرتباط باآلخرين أو االنتامء إليهمأى أنه ال توجد لديه أى رغبة أو اه
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وتذهب الجمعية األمريكيـة للتوحـد إىل أن أوجـه القصـور التـي يعـاىن منهـا 
الطفل التوحدى تدفعـه إىل االنسـحاب مـن التفـاعالت اإلجتامعيـة بشـكل الفـت، 
حيث يظل الطفل يلعب ساعات ىف أصابعه أو بقصاصات الورق أو ما شـابه ذلـك، 

ًفا عن العامل إىل عامل خاص به من صنع خياله، كـذلك فإنهـا تـؤدى إىل فيبدوا منرص
أن يصبح شخصية منغلقة يلتفت دامئا إىل داخلـه، وإىل أوجـه العجـز املوجـودة ىف 
ذاته، وينشغل انشغاال كـامالً برغباتـه التـي يـتم إشـباعها ىف الخيـال، مـام يجعلـه 

وهنـا تزيـد .  اآلخـرينينسحب بشكل شـبه تـام مـن أيـة تفـاعالت اجتامعيـة مـع
اضطرابات املهارات االجتامعيـة مـن العقبـات التـي تصـادفهم يف تكـوين عالقـات 
اجتامعية مع اآلخرين، واالندماج ىف اللعـب الجامعـي معهـم أو تكـوين صـداقات 

 .معهم، األمر الذى يدفعهم إىل تجنب االتصال بهم واالنسحاب عنهم

ً عـددا مـن الجوانـب (Dorman & Lefever, 1999)ويذكر دورمان وليفيفـر 

ـا ـز األطـفـال التوـحـديني، يتمـثـل أولـه ـة حـيـث ال : الـتـي متـي ىف العالـقـات االجتامعـي
يستطيعون التفاعل مع األخرين أو إبداء االهتامم بهم وإقامة عالقات أو صـداقات 

ويتمثل الجانب الثاين ىف السلوكات التي تتسـم بالنمطيـة وفـرط السـلبية .. معهم 
تعلم العجز، ويتمثل الجانب الثالـث ىف التواصـل حيـث يوجـد قصـور الناتجة عن 

واضح ىف اللغة املنطوقة يعـوقهم عـن اسـتخدام كلـامت ذات معنـى يف تواصـلهم 
أما الجانب الرابع فيظهر ىف العمليـات الحسـابية واملعرفيـة . وتفاعلهم مع األخرين

 يتسـمون إمـا حيث توجد لديهم ردود فعل غري عاديـة لإلحساسـات املاديـة، كـام
بفرط أو نقص الحساسية لألمل، وتتأثر حواسهم باملثريات املختلفة إىل درجة أقـل أو 
أكرب بكثري من أقرانهم، ويتمثـل آخـر تلـك الجوانـب يف اللعـب حيـث ال يقومـون 

 )2001أمرية بخش، (بتقليد اآلخرين وبوجود قصور ىف اللعب التلقايئ أو التخييل 

التوحد تضعف قدرة الشخص عـىل فهـم املعلومـات وىف هذا الشأن فإن حالة 
ًواالتصال باآلخرين، فالتوحدى يعيش وحدته ويتميز سلوكه أيضا باألفعال الروتينية 
التي تكون عىل وترية ومنط ثابت، ونطقه يرتاوح بني النطق املتقطع الـذي يختلـف 

ًروف متامـا ًكثريا عن البكم املطلق، هذا وقد كان السبب وراء هذه الظاهرة غري مع
إال أن الطفل يبدأ النمو الطبيعي ثم يتجه نحو التوحد الذايت، ويبدأ ىف التخيل عـن 
االتصال الكالمي، وليس هناك ما يدل عىل وجود تخلف عقيل لديهم رغم أن بعض 

 .حاالت التخلف العقيل لها صفات مامثلة للتوحد

ن مثقفـني ثقافـة وباملالحظة وجد نسبة كبرية مـن هـؤالء األطفـال أبنـاء أبـوي
ـة  ـن التلقائـي ـة ـم ـية وخالـي ـري شخـص ـة ـغ ـم عالـق ـع أوالدـه ـتهم ـم ـة، وأن عالـق  عالـي
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والتعاطف، ويضيف أن هنـاك خلـالً يف منـو القـدرة عـىل النطـق، ويعتقـد الطفـل 
املصاب ىف هذه الحالة أنه عاجز عىل حل رموز الكالم الذي يسـمعه، غـري أن هـذا 

 . ًة أو مظهرا لالضطراب ىف الحياة العقلية للطفلًالعجز قد ال يكون سببا إمنا نتيج

ًورغم التباين الواضح حول أسباب هذه اإلعاقة فإن هناك اتفاقا جوهريا حول  ً
خصائص التوحديني واألعراض التى تظهر لدى هؤالء األطفال حيـث أكـدت معظـم 

 : الدراسات أن أهم خصائص وأعراض الطفل املتوحد هى

 .عىل الطفل قبل بلوغه سن الرشدظهور أعراض اإلعاقة   -1

عجز الطفل يف تكوين أي روابط اجتامعية أثنـاء الخمـس سـنوات األوىل مـن   -2
 . عمره مام يؤثر عىل عالقاته االجتامعية ىف املستقبل

 . تأخر ملحوظ يف النمو اللغوي ويتسم هذا الطفل بالتقليد األعمى  -3

لفاظ تجعله يلجـأ إىل جـذب انتبـاه كام أن فهمه املحدود ملعنى الكلامت واأل  -4
ًاألخرين له من خالل ترديـد الكلـامت واسـتخدامها بشـكل يبـدو غريبـا مـام 

يؤدى إىل انرصاف األخـرين عنـه، فضـالً عـن أن قدرتـه عـىل اسـتخدام اللغـة 
إرساالً واستقباالً تعترب ضـعيفة، ولغتـه ال تحقـق وظيفتهـا وأغراضـها ىف حيـاة 

 . يئتهالطفل وىف التأثري عىل ب

 . امليل إىل تكرار بعض الحركات ،وبإرصار عىل القيام بها، والرفض التام لتغيريها  -5

ـعـدم ظـهـور اإلحـسـاس ـبـاألمل، وـعـدم تـقـدير ـهـؤالء األطـفـال للمـخـاطر الـتـي   -6
يتعرضون لها، والتي يعيدون التعـرض لهـا مـرة تلـو أخـرى، عـىل الـرغم مـن 

 األرضار أو اإليذاء الذي يصيبهم 

مليل إىل االستجابة بشكل غري طبيعـي لـبعض املثـريات، بحيـث يبـدو الطفـل ا  -7
وكأنه مصاب بالصمم أحيانا، بينام قد يعمل عىل االسـتجابة لـبعض األصـوات 
ًبيشء من املغاالة أحيانا أخرى، ويبدو واضحا أن هؤالء األطفال يكرهون سامع 

 . من األصواتبعض األصوات األخرى ىف نفس الوقت وال يستجيبون لغريها 

ميل األطفال إىل الجمود وعدم الحركة، فقد نجد بعض هؤالء األطفـال كثـريي   -8
الحركة وال مييلون إىل السكون، بينام يبقى بعضهم اآلخـر ىف حالـة عزلـة عـن 

ًالعامل حسيا وحركيا  ً 

تكـوير قطعـة لبـان بيديـه، أو تـدوير قلـم بـني : معظم سلوكاته بسيطة مثل  -9
 كرار فك وربط رباط حذائه أصابعه، أو ت
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تبدو معظم سـلوكاته وكأنـه مقهـور عـىل أدائهـا، وكـأن هنـاك نزعـة قرسيـة  -10
لتحقيق التشابه ىف كل شئ، حيث إن التغيـري بكـل صـوره يـؤدى إىل اسـتثارة 

 . مشاعر مؤملة ىف أعامقه

يشيع ىف سلوكه نوبات وجدانية حادة، وال يـؤدى سـلوكه إىل منـو الـذات، وىف  -11
عظم األحيان يكون مصدر إزعـاج لآلخـرين، ويعمـق اعـتامده املطلـق عـىل م

اآلـخـرين فـكـرة العـجـز ـلـديهم وإدراك أـنـه ـلـيس لجـهـوده أى ـتـأثري ـيـذكر ىف 
 . األحداث

تبدو معظم سـلوكاته وكأنـه مقهـور عـىل أدائهـا ،وكـأن هنـاك نزعـة قرسيـة  -12
ى إىل اسـتثارة لتحقيق التشابه ىف كل شيئ، حيث إن التغيري بكـل صـوره يـؤد

 . مشاعر مؤملة ىف أعامقه

ًعالقاته باألخرين تبدو مختلفة متاما عن الطفل العادى، فهو اليبدى أدىن قـدر  -13
ًمن االهتامم بوجود األخرين، كام انه ال ينظر أبدا لوجه احد، ومثال عىل ذلك 

قد نجد ان الطفل قد يقرتب من شخص بالغ، ويبدو وكأنه كام لوكان يريد أن 
يعانقه، ومن ثم قد يقرتب منه، بل ويجلس ىف حجرة، فهو ال يتجـه إىل األخـر 

 )52: 200شاكر قنديل، (وال ينظر إليه مبارشة مثل العادى 

ًيكون تطور اللغة بطيئا وقد ال تتطـور بتاتـا، يـتم اسـتخدام الكلـامت بشـكل  -14 ً
ة لهـذه ِمختلف عن األطفال اآلخرين، حيث ترتبط الكلامت مبعان غري معتـاد

الكلامت، ومن فإن قدرته عىل استخدام اللغة إرساالً واستقباالً تعترب ضـعيفة، 
ولغته التحقـق وظيفتهـا وأغراضـها ىف حيـاة الطفـل، وىف التـأثري عـىل بيئتـه، 
ويكون التواصـل عـن طريـق اإلشـارات بـدالً مـن الكلـامت، ويكـون االنتبـاه 

 . والرتكيز لدة قصرية

ًخرين، يبدى اهتامما أقل بتكوين صداقات مع األخرين، يقىض وقتا أقل مع األ -15
 . تكون استجابته أقل لإلشارات االجتامعية مثل االبتسامة أو النظر للعيون

ًاستجابة غري معتادة لألحاسيس الجسـدية، مثـل أن يكـون حساسـا أكـرث مـن  -16
لسـمع املعتاد للمس، أو ان يكون أقل حساسية من املعتاد لألمل أو النظر، أو ا

 . أو الشم

هناك نقص ىف اللعب التلقاىئ أو االبتكارى، كام أنـه اليقلـد حركـات األخـرين،  -17
 . واليحاول أن يبدأ ىف عمل ألعاب خيالية أو مبتكرة

ًقد يكون نشطا أو حركا أكرث من املعتاد، مع وجـود نوبـات مـن السـلوك غـري  -18 ً
 واضـح، أو قـد يرص كأن يرضب رأسه بالحـائط، أو يعـض دون سـبب (السوى 
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عىل االحتفاظ بشئ ما أو التفكري ىف فكرة بعينها، أو االرتبـاط بشـخص واحـد 
ًهناك نقص واضح ىف تقدير األمور املعتادة، وقد يظهر سلوكا عنيفـا أو . بعينه ً

ًعدوانيا أو مؤذيا للذات وقد تختلف هذه األعراض من فرد آلخـر، وبـدرجات . ً
 . متفاوتة

 
 تشخيص التوحد

ترب تشخيص التوحد من األمور الصعبة التي يواجهها املختصون، واألهل من يع
منطلق أن الطفل التوحدى يعتمد بشكل كبري عـىل السـلوكيات التـي تظهـر عليـه 
ـل  ـة تشــري اىل اصــابة الطـف ـات جســدية أو دالالت بيولوجـي ـه ال يوجــد عالـم ألـن

يص الطفل عىل أنـه بالتوحدية، لذلك من املهم أن يكون هناك دقة يف تقييم وتشخ
 . مصاب باضطراب التوحدية

ومن طالع الحظ أن الجانب املرشق الوحيد الذى مييز ذلك التفيش الهائل لهذا 
ًاملرض، هو أن دراسته واستكشافه ىف زيادة مطردة أيضـا، فضـال عـن تحسـن حالـة 

 فيـه ومام ال شك. كثري من األطفال املصابني بهذا املرض اآلن ىف حالة التدخل املبكر
 .أن مثل هذا التدخل سيالقى مزيد من النجاح إن نحن تعلمنا وعرفنا املزيد عنه

قد يتم اكتشاف حالة اإلصابة بالتوحـد ىف مرحلـة مبكـرة للغايـة مـن الحيـاة، 
عندما يبدو الرضيع كأنه ال تربطه أية عالقة بأحبائه من الراشدين، وعندما ال يبدى 

ء، وال يلعب بشكل طبيعي باللعب، ويعجـز عـن أنواع االستجابات الطبيعية للغربا
ولـهـذا الـسـبب ـفـإن أطـبـاء األطـفـال . تنمـيـة قدرـتـه اللغوـيـة التعبريـيـة والتفاعلـيـة

ـذه  ـل ـه ـلك مـث ـيع سيـس ـان الرـض ـة إن ـك ـون ىف معرـف ـيني يرغـب ـالجني النفـس واملـع
 : السلوكيات بشكل مستمر

يب حيـنام يناديـه ال يلتفت ناحية الصوت املألوف، ال يلتفت أو يستج: ستة أشهر 
 . الخاصة مببادلة األصوات واالبتسامات" لعبة الرضع " احد باسمه، ال يلعب 

ًال يلجأ إىل أحد أحبائه من الراشـدين طلبـا للحاميـة عنـدما يتعـرض : تسعة أشهر 

 .ملوقف غريب، ال ينطق كثري من الحروف مبا ىف ذلك بعض الحروف الساكنة

يقذف قبلة ىف الهـواء : ًة الجسد أو اإلشارات مطلقاال يناغى، ال يستخدم لغ: عــام 
ًيلوح مودعا يشري إىل ما يريده، ال يلتفت لينظـر إىل اتجـاه أشـار إليـه شـخص 

 . آخر
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ومع ذلك فقد جرت العادة أن يساور اآلخرون الشك بأن الطفل املصاب بهذه 
ل قـد يعـاىن ومثـل هـذا الطفـ. الحالة، قد يعاىن من مشكلة يف أو بعد عامه الثـاين

 : ًواحدا أو أكرث مام يىل

ً ينظـر بعيـدا، ينسـحب، يحـبط جميـع محـاوالت -صعوبة االتصال باآلخرين   - 
اآلخرين ىف التواصل معه، يترصف عىل نحو غريب، يزدرى بـاآلخرين، يضـحك 
ًدون وجود سبب واضح، ال يتواصل برصيا وإمنا ينظر لآلخرين بزاوية منحرفة، 

ال يستجيب لعروض العب، . يراه إال إذا كان قد أثاره بشدةوال يعرب وجهه عام 
 . العناق، االستكشاف

ًفال يناغى الطفل حتى سن اثني عرش شـهرا، وال ينمـبش بكلمـة : تأخر الكالم   - 

 يكـرر -يتكلم الطفل عىل نحو غـري طبيعـي . ًواحدة حتى سن ستة عرش شهرا
ًكلمة أو عبارة مرارا وتكرارا دون أن يعرف ما  . ذا تعنىً

فالطفل بحلول العام ال يقذف قبالت ىف الهواء، أو يقلد : عدم التواصل اإلميايئ   - 
 . حركة معينة، أو يشري إىل األشياء

ًال يلعب الطفل لعبة التقليد مستخدما الـدمى أو : بحلول الشهر الثامن عرش   - 
الدوران حول  -ًالخ يواصل النخراط ىف نشاط ال معنى له ظاهريا .. الشاحنات 

ًنفسه، يبدى اهتامما محدودا لغاية ببعض األشـياء القليلـة والتـي يسـتخدمها  ً

ًعىل نحو غريب ،حيث إنه ال يتعامل معها بشكل تخييل أو بصفها لعبا، وبدالً 
ًمن ذلك يأخذ ىف الحملقة ىف اإلطارات الدوارة أو يصف اللعب مـرارا وتكـرارا  ً

 بتصنيفات غريبة من األشـياء كـالجفون أو ًيصبح متعلقاً.دون أن يلعب مطلقا
 . الصفائح املعدنية

ال يبدو كأنه يتعلم املزيد، ولكنه فقط ينتقل برتكيزه عىل أشـياء سـبق وتعلـق   - 
 .بها من قبل

ـل  ـد إال أن أفـض ـدد للتوـح ـار مـح ـد اختـب ـه ال يوـج ـدو أـن ـأن يـب ـذا الـش وىف ـه
يلعب أو أثناء تفاعله مع االختبارات التشخيصية هو مراقبة الطفل وهو يتحرك أو 

احد والديه أو الشخص القائم عىل رعايتـه، ويعـد الفحـص الـدقيق كـذلك لتـاريخ 
ًالطفل املرىض ومعدل منوه عامالً مساعدا من شأنه أن يلقى الضوء عىل أية مشاكل 

غري ظاهرة، وال يجب إغفال األهميـة القصـوى لـتفحص التـاريخ املـرىض ىف عائلـة 
وإجراء اختبار جسدي وعصبي كامـل .  أفراد آخرين مصابنيالطفل والبحث عن أى

وعىل أية حال فإن هناك اختبارات أخرى قـد تكـون . للطفل عىل يد طبيب أطفال
 . نافعة ىف مثل هذه الحاالت
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ويرى عديد من أطباء األطفال واملعالجني النفسيني أنه ينبغي إجراء الفحـوص 
 :ل أن يكونوا مصابني باضطراب الطيف التوحدىالتالية عىل جميع األطفال املحتم

ًينبغي عىل جميع األطفال الـذين يعـانوا تـأخرا ىف : فحص القدرة عىل السمع   -1
ً أن يخوضوا فحصـا سـمعيا، والـذي قـد -الكالم أو خلالً ىف القدرة عىل السمع  ً

ًا أو اختبـار) باستخدام جهاز الرسم السـمعي(ًيكون اختبارا يجريه أحد األطباء 
 ) باستثارة استجابة ساق الدماغ السمعية(يجرى للطفل أثناء نومه 

قد يسدى لك أحد إخصاىئ علم الكالم أفضل العون : فحص القدرة عىل الكالم   -2
 .ىف اكتشاف السبب وراء تأخر الطفل

هذا االختبار غري املؤمل البسيط يسـاعد ىف : مخطط املوجات الدماغية الكهريب   -3
 وهـى -نوبات غري السوية املتعذر كشفها بـالفحوص التقليديـة الكشف عن ال

ًتلك النوبات التى تؤثر سلبا عىل التفكري دون أن تسبب أية أعراض جسـامنية 
وهناك نوع نادر للغاية من االضطرابات التـى تسـبب نوبـات تـدعى . خارجية

صاب تعنى الحبسة فقد القدرة عىل الكالم نتيجة لرضر ما أ(الحبسة الرصاعية 
ًوالذي يرتك أثرا عىل مقدرة الطفل عىل الكالم، ولكن غالبـا مـا يـؤدى ) الدماغ ً

إذا مل يظهـر اختبـار مخطـط املوجـات . عالج النوبات إىل تحسن هذه القـدرة
وجـود خلـل، ومـع ذلـك مازالـت ) ساعتني أو أقـل(الدماغية الكهربية القصري 

أن يجـرى الطفـل ويكـون مـن املستحسـن . الشكوك تساور أخصايئ األعصاب
اختبار مخطط املوجات الدماغية الكهـريب الـذى يـدوم طـوال الليـل أو حتـى 

 ًأربعا وعرشين ساعة 

 "x" هشاشـة الكروموسـوم: اختبار دم للكشف عـن أى شـذوذ كروموسـومى   -4
 )(fragile x هـو متالزمـة ينـتج عنهـا ظهـور أعـراض مـرض التوحـد والتـأخر 

ًواحـدا، وىف اإلنـاث الـالىت " x" كروموسـوم الذهنى ىف الذكور الـذين ميتلكـون
من حيث  " x"وتتنوع األعراض التى تسببها هشاشة الكروموسوم . ميلكن اثنني

ومثل هـذا املـرض قـد يصـيب أطفـاالً ال متلـك . الحدة بطريقة معقدة للغاية
ًعائالتهم تاريخا مرضيا ىف اإلصابة بالتأخر الذهنى أو التوحد ً . 

أعـراض التوحـد، فـإن " داون " األطفال املصابني مبتالزمة وبينام قد تظهر عىل 
 . تشخيص هذا املرض عادة ما يتم تأكيده بعد والدة الطفل

وقد يبحث الطبيب عن املزيد من املشاكل الكروموسـومية النـادرة إن كانـت 
 . نتيجة الفحص الجسدي ترجح وجودها
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. ذهنيا ونوبـاتًإن التسمم بالرصاص قد يسبب تأخرا : مستوى الرصاص بالدم  -5
باإلضافة إىل هذا، فلكون الطفل املصـاب بالتوحـد ميـاالً لوضـع أشـياء خـالف 
الطعام بفمه، تأىت إصابته بالتسمم بالرصاص عىل رأس املشـاكل غـري الظـاهرة 

 . التي قد يعاىن منها

وبالنسبة لألطفال الـذين يـوحى تـاريخهم املـرىض أو الفحـص الـذى خاضـوه 
 ذكره، فإن طبيب األطفال قد يطلب منك أيضا مايىل بوجود مشكلة فيام سبق 

تقييم احتامل وجود أمراض : ومن أسباب ذلك، أوال: استشارة أخصايئ أعصاب   -6
. الحصول عىل مساعدة بالنسبة للعقـاقري التـي وصـفها الطبيـب: ًأخرى، وثانيا

ألن العديد من خطـط الرعايـة تتطلـب مثـل هـذه االستشـارة قبـل أن : ًوثالثا
لب إجراء اختبارات أخرى مثل اختبار مخطط موجات الدماغ الكهربيـة أو تط

 . دراسة الكروموسومات

إن كان هنالـك : استشارة أخصايئ علم الوراثة او أخصايئ التشوهات اإلنسانية   -7
ًشذوذ ىف قسامت وجه وجسـم الطفـل، فهـو قـد يكـون مصـابا مبتالزمـة غـري 

 األمـر كـذلك فسـوف يطلـب منـك وإذا كـان. ظاهرة تسبب له مرض التوحد
الطبيب إجراء املزيد من الفحوصات، وإن كان هنالك تاريخ عائيل يف اإلصـابة 
بالتوحد أو املعاناة من سلوك شاذ للغاية أو التأخر الـذهني أو أيـة مشـكالت 
وراثية أو جينية، فإنه من الرضوري أن تستشري أخصائيا ىف األسباب التى ينـتج 

 . اض ومدى احتامل أن يصاب بها طفلكعنها مثل هذه األمر

قد يسبب املسـتوى املـنخفض مـن هرمـون الغـدة : فحوصات الغدة الدرقية  -8
الدرقية التأخر العقىل، ومع ذلك فبدون وجود أيـة أعـراض جسـامنية تـوحي 

 ًبوجود مثل هذا الخلل، فإن احتامل وجوده يكون ضعيفا 

إن كـان رأس الطفـل : طعـى للـرأس صورة الرنني املغناطييس أو التصـوير املق -9
أصغر أو اكرب من الحجم الطبيعي بدرجة ملحوظة، أو إن كان يتخذ شكالً غري 

ًوإن ـكـان الطـفـل مـصـابا . ًـفـإن مـسـحا للـمـخ يظـهـر الـسـبب ىف ذـلـك. ـسـوى

باضطراب يسبب نوبات، والذى قد يكون متأصالً ىف منطقة معينة باملخ، فقـد 
 يوجد ورم أو كييس، أو أى شـذوذ ىف احـد يكون من املناسب أن تتأكد أنه ال

 . األوعية ىف هذه املنطقة

عنـدما يولـد الطفـل بخلـل : اختبارات دم للكشف عن أية مشـكالت وراثيـة  -10
ًبيوكيمياىئ فإن املواد قد ترتاكم داخل نظـام جسـمه محدثـة تـأخرا ذهنيـا أو  ً

ًسلوكا توحديا، وعادة ما تظهـر عـىل الطفـل أعـراض مختلفـة تـدل   عـىل انـه ً
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فقدان وعى غري مـربر عـىل سـبيل املثـال، أو بـطء ىف : يعاىن مثل هذا الخلل 
 . النمو، أو ظهور خلل ىف االختبار الجسدي

قـد تتسـبب : اختبارات دم للكشف عن األمراض املعدية أثنـاء حيـاة الجنـني  -11
 .أمراض معينة تصيب الجنني

ـخي ـايئ والتـش ـدليل االحـص ـإن اـل ـأن ـف ـذا الـش ـام وىف ـه ـدل ـع ـع واملـع  يص الراـب
 (DSM-IV-TR-2000)الصادر عن جمعيـة االطبـاء النفسـيني االمريكيـة ) 2000(

تشرتط يف تحديد اضطراب التوحد أن تتطابق ستة أعراض عىل األقل بحيـث تـوزع 
عرضني من املجموعة األوىل، وعرض واحد عىل األقل من املجموعة الثانية، : كام ييل

 .(Sweeten, 1996)ن املجموعة الثالثة وعرض واحد عىل األقل م

وجود قصور نوعي من التفاعل االجتامعـي كـام يظهـر عـىل : املجموعة االوىل
 :األقل يف اثنني مام يأيت

التواصـل : قصور حاد يف استخدام أمناط السلوكيات غري اللفظية املعتمدة مثل  -1
نظـيم التفاعـل وضع الجسـم واميائاتـه لت, تعبريات الوجه,البرصي مع األخرين

 .االجتامعي
 .فشل الطفل يف القيام بعالقات مع األقران تتناسب ومستوى منوه العقيل  -2
, اإلهتاممـات, ملشـاركة االخـرين األفـراح) التلقـايئ(قصور يف البحـث العفـوي   -3

 ).كالقصور يف االشارة اىل االشياء املثرية الهتامم(, اإلنجازات
ـادل اال  -4 ـار اىل التـب ـادل العواطــف(جتامعــي واالنفعــايل االفتـق , واملشــاعر, تـب

 )االهتاممات االجتامعية

وجود جوانب قصور نوعية يف التواصل كـام تظهـر يف واحـد : املجموعة الثانية
 :عىل األقل مام يأيت

 .االستخدام النمطي أو الرتديدي للغة  -1
 .ستوى الناميئأو اللعب االجتامعي املناسب للم,نقص اللعب التخييل التلقايئ   -2
ال تكـون مصـحوبة مبحاولـة التعـرض (تأخر أو نقص كيل يف منو لغة الحـديث   -3

 ).بطرق تواصل بديلة كاإلمياءات
لـدى , أو االحتفاظ باملحادثـة مـع االخـرين, قصور حاد يف القدرة عىل املبادرة  -4

 .االطفال الذين ميلكون حصيلة لغوية جيدة

واهتامـمـات وأنـشـطة منطـيـة تتـكـرر بـصـفة مـنـاذج ـسـلوك : املجموـعـة الثالـثـة
 :حرصية كام تظهر يف واحد عىل االقل مام ييل

 .االنشغال املستمر بأجزاء األشياء  -1
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 .وطقوس محددة, التثبيت بروتني محدد  -2
 )الخ.... ورفرفة اليدين, كالتصفيق(مامرسة حركات منطية مكررة  -3
التي تكون شـاذة , طية ذات االهتامماالنشغال بواحد او اكرث من النامذج النم  -4

 يف شدتها او اتجاهها

مع ظهورها قبل سن الثالث , ظهور أداء وظيفي غري عادي عىل األقل مام يأيت: ثانيا
 سنوات من العمر

 . التفاعل االجتامعي-1
 . اللعب الرمزي أو التخييل-2
 . اللغة كام تستخدم يف التواصل االجتامعي-3

يس واملحكـات التـي تعتمـد يف تشـخيص التوحـد أنهـا ونالحظ أن أغلب املقا
سـواء ,تشرتك يف اعتامدها عىل مدى وجـود اضـطراب يف جوانـب النمـو املختلفـة 

 .االجتامعية او التواصلية او السلوكية

ـيـتم : وهـنـاك عالـمـات انذارـيـة للتوحدـيـة الـتـي تظـهـر ـعـيل األطـفـال الرـضـع 
عـن املرحلـة األويل مـن تطـور معرفتها عندما يطلب املتخصص إسرتجاع معلومات 

ًالطفل ومن خالل تعبئة بيانات أو مـن خـالل املقابلـة الشخصـية معهـم، وأحيانـا 
يكون الوالدين لديهم وعي حيث يشعرون بأن طفلهم مختلف فيقومـون بتصـوير 
فيلم فيديو عن إبنهم لسلوكياته مبراحـل النمـو، بـذلك ممكـن الوصـول إيل بعـض 

 .السلوكيات للطفل

عالمات الدالة عيل التوحدية لـدي األطفـال خـالل السـنة األويل ثـالث وأهم ال
  :سلوكيات من مايىل 

ًعدم اإلستجابة لإلسم، حيث يبدوا وكأنه أصم، وأحيانا يلتفت إيل صـوت لعبـه   - 
 .أو صوت ورقة الحلوي

حيث ال يلتقي برصه باآلخرين كبقية األطفـال ويعجـز : فقدان اإللتقاء البرصي  - 
 بعة نظرة مع اآلخرينعن متا

فقدان القدرة عيل اإلشارة أو مشاركة اآلخرين األشياء حيث يفقد القدرة عـيل   - 
 .اإلشارة إيل األشياء

عدم وجود تفاعل إجتامعي بني الطفل وأمه، حيـث ينـدر أن يلعـب مـع أمـه   - 
 ).Osterling & Dawson, 1994(األلعاب البسيطة 

 عىل اكتساب التوحديني للعجز بقوله Hoganومن ناحية أخرى يعلق هوجان 
 إننا نحتاج بشدة ألن نرى التوحديني ناجحني، دامئا نساعدهم حتـى يقتنعـوا أنهـم 
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 بـسـبب -ً وـهـذا يـعـد ـعـامالً خـطـريا -يـجـب أال يكوـنـون معتـمـدين ـعـىل ـغـريهم 
تفـضـيلهم لـلـروتني والقواـعـد الثابـتـة، وانتـظـارهم املـفـرط للمـسـاعدة، فـهـم دامـئـا 

ًالبدء ىف النشاط، وذلك ألنـه أصـبح عـادة أو روتينـا لـديهم، وأصـبح مـن يتجنبون 

الصعب تغيريه، فالتوحديون يشـعرون بـالعجز املـتعلم العتيـادهم عـىل أن يقـف 
بجوارهم شخص يساعدهم عند مواجهتهم ألقل صعوبة، ومن ثـم اعتيـادهم عـىل 

 . عدم االستقالل

وجي، فإنه مـن املالحـظ أن وبالرغم من أن السبب األسايس للتوحد سبب بيول
ـة  ـة االجتامعـي  Social Estrangementـمـن ـسـامت التوـحـد ـشـدة وعـمـق الغرـب

وانخفاض محاوالته لالندماج مع اآلخـرين، ورمبـا يكـون شـعورهم بـالعجز أسـاس 
ورغم أن التفكري السائد حـول التوحـد يؤكـد أن . تكرار عجزهم للتواصل باآلخرين

ًاض التوحـد، إال أن لـيس هنـاك سـببا واضـحا األسباب البيولوجية هـى أسـاس أعـر ً

يجعلنا نرى أن العمليات النفسية ال تدخل ضمن اضطرابات التوحـد، ورمبـا يكـون 
العجز املتعلم أساس تكرار االضطرابات الدافعية التي تحدث من حـني ألخـر لـدى 

 .التوحديني

 ىف عجـز والشك أن غياب التبادلية والتفاعلية اإلجتامعية هى العنرص األسـاىس
السلوك االجتامعى لدى األطفال التوحديني، من منطلق أنهم عـاجزون عـن التنبـؤ 

 .مبا سيفعله اآلخرون

إن بعض سلوكات الطفل التوحدى ميكن تفسريها بعدم قدرته أو عجـزه عـىل 
محاكاة سلوك االخرين،عىل سبيل املثال قد ال يستطيع أن يبتسـم مثـل فـرد الـذى 

ينام يصفق اآلخرون، وىف كـل األحـوال مـن الواضـح أن يفعل ذلك، أو أن يصفق ح
مصدر الفشل والعجز لديهم فـيام يتعلـق بالسـلوك االجتامعـى هـو عجـزهم عـن 
تبادل املشاعر ىف املواقف االجتامعية، أو عـىل األقـل ىف العجـز عـن فهـم الطبيعـة 
التبادلية التفاعلية ىف املوقف االجتامعـى، ونجـدهم عـاجزين عـن تفسـري مشـاعر 
األخرين ال سيام من خالل التواصل غري اللفظى، فقد ال يـدرك الطفـل أن الشـخص 
ًالذى يتكلم إليه يبدو ضجرا أو متملمال من حديثه، عىل الرغم مـن أن وجـه هـذا 

الشخص وترصفاته تعرب عن ذلك، فهو مثالً قد يبعد وجهه، أو ينظر مـن نافـذة، أو 
عـادى بسـهولة، وهكـذا يبـدو أن يكرر تثاؤبه وهى سـلوكات يسـتوعبها الطفـل ال

 . ًلديهم عجزا أو قد تعلمو هذا العجز الخاص بتوفيق سلوكهم مع حاجات اآلخرين

ًحالة صبى كان يبحث عن مساعدة ألنه كـان دامئـا ) 1983روتر، (وهنا يصف 
ًمزعجا لألخرين، وبدا غري قادر عىل أن يستجيب بشكل مناسب ملن حوله، ونتيجـة 

  التغـيـري مـثـل تغـيـري األـشـياء، أو اـلـروتني الـيـومى للحـيـاة، لعـجـزه نـجـده ال يفـضـل
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ًولذا يبدو منزعجا إىل أقىص حد أمام أدىن تغيري ممكن، ولذا فهـو يسـعى دامئـا إىل  ً
 . تجاهل أى تغريات تحدث من حوله

ومن ثم يبدو عىل األطفـال التوحـديني اسـتجابات شـبيهة باسـتجابات العجـز 
تعداد لالسـتجابة للمسـئولني عـن رعـايتهم، فهـم ال املتعلم، حيث مل يظهروا أى اس

مييلون إىل االسـتجابة النشـطة ىف املوقـف، مثـل معانقـة األم أو االبتهـاج اسـتجابة 
لحضورها إليهم، وال يرغبون ىف املبادرة باالستجابة، وال يحبون أن ميسـكهم أحـد أو 

ي يتعـرض لهـا حتى أن يلمسهم، وتبدو عليهم ىف الغالب مظاهر القلق املفزع التـ
ومـع تقـدم هـؤالء األطفـال ىف . معظم األطفال مع نهاية العام األول مـن عمـرهم

النمو فقد يقـدم بعضـهم عـىل محاكـاة أنشـطة اللعـب التـي يشـاهدون األطفـال 
ـم أو  ـل معـه ـة للتفاـع ـري، ودون أى محاوـل ـا دون تغـي ـونها وتكرارـه ـرين ميارـس اآلـخ

 . مشاركتهم ألعابهم

 أن التوحـديني ال يـؤدون (koegel & Mentis, 1985)ويؤكد كوجل ومينـتس 
ًجيدا مهام التعلم ال ألنهم ال ميتلكون القدرة عىل التعلم فقط، بل ألن لديهم نقصا  ً
ىف الدافعية بسبب الصعوبات التي تجعل محاوالتهم املبكرة يف أداء املهام ال تحقق 

ًلهم كسبا أو نفعـا، وأن اآلخـرون الـذين يعملـون مـع املتوحـدي ن كثـريي اإلحبـاط ً
والفشل ألنهم يتعاملون مع مهام غري ممكن التحكم فيها، وقد يستخدمون معهـم 

ًنظاما عشوائيا ىف التعزيز وتكون النتيجة فشل الطفل ىف إبداء أي استجابة وسـاند . ً
 هـذا االتجـاه وأضـافوا أن حـديث الطفـل (koegal et al, 1988)كوجل وآخـرون 

 املتوحد أكرث مـن األصـوات Attemptsتعزز محاوالت املتوحد يتحسن أكرث عندما 
Sounds ،هـذا وقـد . أى أن التدخل الـدافعي أكـرث إيجابيـة مـن التـدخل باملهـارة

وثقت الدراسات أن دافعيتهم ميكن زيادتها بالتشجيع والنجـاح الكامـل ىف املهمـة، 
 .  يظن البعضًوأحيانا بتكرارية املكافآت املجزية، وىف إمكانهم أن يتعلموا أكرث مام

ًفالتوحديون يتعرضون دامئا للفشـل وتنتـابهم معـارف مشـوهة عـن أن 
ومـن ضـمن . ذاتهم هي أساس توحدهم وعدم قدرتهم عىل حل رموز الكالم

دالئل تعلم العجـز سـلوك االنسـحاب، حيـث يشـري سـيلجامن إىل أن سـلوك 
راق االنسحاب يعد من أهم ما يتميز به التوحيديون فهـم يتصـفون باالسـتغ

 Ruminationاملسـتمر ىف التقوـقـع ـحـول الـذات والتفـكـري املتـسـم ـبـاالجرتار
الذي تحكمه الحاجات الذاتية واتجاهاتهم العقلية نحو حالة ذاتهم العـاجزة 
عندما يواجهون أى صعوبة، ويعتقدون بأن العيب موجود ىف ذاتهم، ويتسـم 

داث وأفـراد، تفكريهم بالبعد عن الواقع وعن كل ما حولهم من مظاهر وأحـ
ويجعلهم ذلك دامئا يف انطواء وال يتجاوبون مـع أي مثـري بيئـي يف محـيطهم 
 النفيس العتقادهم أن الذات ال تستطيع الـتحكم ىف معطيـات املوقـف، مـام 
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يصبح من غري املمكن تكوين أى عالقة مع غريهم مـن األطفـال مـام يرتتـب عليـه 
 . (Retersan et al, 1995)فقدان التفاعل االجتامعي 

 
 العجز املتعلم وصعوبات التعلم: القضية الرابعة

تعد فئة صعوبات التعلم فئة متميزة من فئات غري العاديني، وإحدى مجاالت 
السـمع (الرتبية الخاصة، وهم فئة األطفال والتالميذ العاديني ىف اإلمكانات الحسية 

ًويظـهـرون تباـعـدا واـضـحا ـبـني إمكانـيـاتهم)  الحرـكـة- اـلـبرص - .  العقلـيـة وأدائـهـمً
ويفشلون ىف واحد أو أكرث من املجاالت األكادمييـة املختلفـة مـع متـتعهم مبسـتوى 

فالطفل ذا الصعوبة هـو الطفـل الـذي يظهـر .. ذكاء متوسط أو أكرث من املتوسط 
ًتباعدا داالً تربويـا بـني إمكانياتـه العقليـة ومسـتوى أدائـه الفعـيل، ويـرتبط ذلـك  ً

 عمليات التعلم رمبا تكون أو ال تكـون مصـحوبة باضـطراب باضطرابات أساسية ىف
وظيفي ىف النظام العصبي املركزي، وال تنشأ عن تأخر عقيل عام، أو حرمان تعليمي 

ويجمع الرتبويون عىل أن . أو ثقايف، أو اضطرابات انفعالية حادة أو فقدان الحواس
دي أو فوق املتوسط الطفل الذى يعاىن من صعوبة التعلم هو من ذوى الذكاء العا

ًورمبا العايل، ولذا يكون أكرث وعيا بنواحي فشله الدراىس ىف املدرسة، وينعكس هذا 
ًالوضع عىل كل من املدرسة والبيت، فيستنفذ ذلك جزءا كبريا من طاقاتـه العقليـة  ً

 . ًواالنفعالية، مام يؤثر سلبا عىل شخصيته

 : مصاحباتها فيام يىلأعراض صعوبات التعلم و) 1990(ويوجز سيد عثامن 

ضعف مستوى التمكن من املهارات أو املعلومات املحددة، كام يكشـف عنـه   -1
 . سلوك التلميذ ىف تفاعالته مع مدرسيه وأقرانه

 . ًالبطء أحيانا ىف اكتساب مهارة أو مفهوم أو حل مشكلة أو فهم قاعدة  -2
رض للذبـذبات الشـديدة اضطراب سري التعلم، وعدم السالسة ىف التعلم، والتع  -3

ًارتفاعا وانخفاضا ىف األداء ً. 
اإلحساس الذي ينشأ عند بداية أي فشل ىف الوصول إىل مستوى اإلجـادة مثـل   -4

زمالئه، ويتزايد هذا اإلحساس مع كل فشل، بل يكون هو ذاتـه مصـدر فشـل 
ًلتأثريه ىف دافعية املتعلم تأثريا سالبا، وانخفاض درجة الثقـة بـالنفس وال قـدرة ً

 .عىل التعلم، السيام القدرة عىل تخطى الصعوبة

ًونتيجة لذلك فـإن ذوى صـعوبات الـتعلم أكـرث تهيئـا لحـاالت العجـز نتيجـة 
الكتسابهم عادة عـدم املحاولـة، ونقـص املثـابرة وتبديـد الوقـت، وخـربات الفشـل 

 : املتكرر بسبب تفسرياتهم السببية، والتي يتحكم فيها عوامل ثالثة هى
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ات الفشل املتكـررة واملرتاكمـة ىف حيـاتهم املدرسـية واألكادمييـة، وبالتـايل خرب -1
يدركون أنهم يفتقدون القدرة عىل النجاح، وأن الفشل من نصيبهم وأنهم أقل 
قدرة من غريهم، مام يؤثر بالسلب عىل بذل الجهد، خاصـة عنـدما يواجهـون 

 الدائرة املفرغة من ًمهاما صعبة، مام يعرضهم للفشل مرة أخرى، ونتيجة لهذه
. الفشل املتكرر يقل مستوى اإلنجاز لديهم، وهنا يزداد تهيؤهم لـتعلم العجـز

ومن ثم فإن خـربات الفشـل التـي يخربهـا ويعيشـها األطفـال ذوى صـعوبات 
التعلم تفتك بهم وبقـوام صـحتهم النفسـية، حتـى وإن ظلـت بعـض القيـود 

رسة السلوك املضـطرب إال البيئية والظروف املحيطة متنعهم وتصدهم عن مام
 ال تفـارقهم بآثارهـا السـلبية إذا مل متتـد يـد - أى تلك الخربات الفاشـلة -أنها 

ًالعالج مبكرا، إال وهم أشباه تالميذ، أو أشبه بأنـاس نخـرت صـحتهم النفسـية 
 .كل األمراض واآلفات

 عدميـة ًاعتقادهم يف ثبات قدراتهم، وبالتايل يتكون لديهم توقعا بأن جهودهم  -2
الجدوى يف إحراز النجاح، وينتابهم تحريفات معرفيـة أن املسـتقبل األكـادميي 

 .مبهم، وأن قدراتهم ال تساعدهم عىل التغلب عىل صعوبات التعلم

يتشكل لـديهم منبئـات قويـة بـأن ضـعف قـدراتهم تـؤدى إىل منـاذج سـلوك   -3
مالء، واالعتقـاد مضطربة، مثل تجنب املهام األكادميية، واضطراب العالقـة بـالز

 ).Skinner, 2003(ىف مركز التحكم الخارجي، ونقص تقدير الذات 

ًوهنا تتشكل لـدى ذوى صـعوبات الـتعلم أمناطـا سـلوكية متيـزهم غالبـا عـن  ً

غريهم، وقد تعكس مشكالت اجتامعية وانفعالية لديهم، وغالبا ما يالحظ الوالـدان 
ل القلق وعدم القـدرة عـىل إدراك واملعلمون واألقران مناذج من هذه املشكالت مث

ًاملشاعر العاطفية، وضعف التحكم ىف انـدفاعهم، وبـأنهم أقـل لياقـة وتعاونـا مـن 
ـوانهم  ـدان(إـخ ـفهم الواـل ـام يـص ـتعلم ) ـك ـعوبات اـل ـون إىل ذوى ـص ـر املعلـم وينـظ

باعتـبـارهم أـقـل ـقـدرة ـعـىل تحـمـل املـسـئولية، والتعاـمـل ـمـع األوـضـاع الجدـيـدة، 
 .ئد، والغضب والعداء ومشكالت مع أقرانهمويتصفون بالنشاط الزا

ـن  ـد تورجـس ـتعلم (Torgesen, 1977)ويؤـك ـعوبات اـل ـال ذوى ـص  أن األطـف
يعانون من مشكالت ىف األداء وليس مشكالت ىف القدرة، حيث تتمثـل اسـتجاباتهم 
بالسلبية وعدم النشاط والتفاعل مع بيئة التعلم، ويتميزون بعـدد مـن السـلوكات 

ملواقف التعليمية واالجتامعية كاالنسحاب والقلـق والنشـاط الزائـد التى تتكرر ىف ا
والعدوانـيـة والـكـذب، والـغـش والرسـقـة، وـعـدم ثـبـات الـسـلوك، وـصـعوبة تـكـوين 

 .عالقات اجتامعية سليمة، وتجنب أداء املهام خوفا من الفشل
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 ىف دراسة عـن العجـز املـتعلم (Grimes, 1981)وىف هذا الصدد أكد جرميس 
العزو كأسباب ملشكالت التعليم لدى ذوى صعوبات التعلم إلثبات فـرض وأساليب 

يؤكد أن املشكالت التعلم لدى ذوى صـعوبات الـتعلم تـأىت مـن معـارف مشـوهة 
محتواها أن املشكالت التعليمية تعود إىل إدراك أن الجهد لـيس لـه أثـر ىف توجيـه 

 يـدعم وجـود النتائج، توصـلت هـذه الدراسـة إىل صـدق فرضـها البحثـي، والـذي
 : مشكالت تعلم لدى ذوى صعوبات التعلم من هذه املشكالت

تكرار الفشل، وبالتايل تكرار توقع هذا الفشل، وزيادة درجة التحريف املعـريف   - 
 . لديهم، فضالً عن متيزهم بالسلبية وفرط االعتامدية

تنقصهم القـدرة عـىل تنظـيم التفكـري، وتـدىن مفهـوم الـذات فهـم يكتسـبون   - 
السلبية ويتوقعون الفشل ويشعرون بالعجز عند أداء مـا يـنفعهم، ومـا يزيـد 
ًاألمر سوءا تتضافر لديهم مشاعر العجز لتعزز وجود متعلمني سلبيني متلـؤهم 

 ).Swanson, 1987(مشاعر االنهزامية 
أقل وعيا مبستواهم املعريف ،وأقل إدراكا إلمكانيـاتهم، ويعجـزون عـن تعـديل   - 

 فيه أخطاء، وتنقصهم دافعية األداء، ونتيجة لشعورهم بالعجز موقف يرتكبون
يستخدمون اسرتاتيجيات التجنب املعريف بصورة مبالغ فيها، كوسـيلة للتكيـف 

 ).Geisthardt & Munsch, 1996(مع املتطلبات األكادميية الضاغطة 

باب ال يستفيدون من معينات التعلم املوجودة ىف البيئة، ويعزون نجاحهم ألس  - 
خارجـيـة، ويـعـزون فـشـلهم ألـسـباب ثابـتـة وـغـري قابـلـة لـلـتحكم مـثـل الـقـدرة 
وصعوبة العمل، مام يؤدى إىل خفض جهودهم، وإدراك تضاؤل مـا قـد يكـون 
لديهم من صفات إيجابية، ويشعرون بضغوط التعلم، وتبـدو علـيهم عالمـات 

جنبـون ، ويت)Swanson, 1988(القلق واالكتئاب ويزداد لديهم قلـق االختبـار 
املـهـام التنافـسـية ويقلـعـون ـعـن العـمـل بـسـهولة عـنـدما يواجـهـون ـبـأول عقـبـة 
ويهتمون أكرث باملـدعامت الخارجيـة كالهـدايا، ويتوجهـون بشـدة نحـو األداء أو 
الدرجة، وتنخفض توجهاتهم نحـو الـتعلم أو املهمـة، وال يـدركون قيمـة الـتعلم 

 خطـيط ملسـتقبلهم، ويجدون صعوبة ىف وضـع هـدف والسـعي لتحقيقـه، أو الت
وهم أكرث عرضة للترسب، ويؤمنون بـالحظ والصـدفة كموجهـات أساسـية لهـم، 
وعند مقارنـة ذوى مشـكالت الـتعلم بالعـاديني نجـد أن ذوى صـعوبات الـتعلم 
ًيعطون توقعا منخفضا لنجاحهم، ويحكمون عىل ذاتهم من خالل نقص قـدرتهم  ً

قـص القـدرة ولـيس نقـص الجهـد وبخس سامتهم اإليجابية، ومييلون إىل اعتبار ن
  أهم أسباب الفشل ومن ثم يقلعون بسهولة وبرسعة عند مالقـاتهم مشـكالت ىف
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 صـعوبة -القـدرة (التعلم، فضال عن اعتبارهم لألسـباب غـري القابلـة للـتحكم 
ًأسبابا للفشل والنجاح، ويدركون بشكل منخفض تحكمهم الذايت عـىل ) العمل

تهم ومعـارفهم السـلبية واملشـوهة إىل مواقـف النتائج، وقد يعممون معتقـدا
 ).2004الفرحاىت السيد، (ًأخرى قد يواجهون فيها فشالً بسيطا 

ومن ثم فإنه رغم الخالف الذي يحيط بتعريفـات وأسـباب صـعوبات الـتعلم، 
فإن الحقيقة هي أن ذوى صعوبات التعلم يعايشون خربات فشل متكررة تجعلهم 

كل إليهم من مهام، كام أنهـم ال يسـتطيعون الـتحكم ال يستطيعون التحكم فيام يو
ىف تحصيلهم وأدائهم وأن جهودهم التي يبذلونها تبدو غري ذات نفـع، األمـر الـذي 
يؤدى إىل خفض املثابرة والجد ىف أدائهم لألعامل املدرسية بتمكن واقتدار، كل هذا 

يـد مـن اقتنـاع يؤدى بدوره إىل زيادة احتاملية الرسوب والفشل لديهم، ويعزو ويز
ومام يزيد . الفرد بأنه يعاىن نقص القدرة عىل التحكم والسيطرة بكل ما يحيط بهم

ًاألمر سوءا أنه إذا تم نقلهم من فصول العاديني إىل فصول املتميزين قد يؤدى ذلك 
إىل شعورهم بوصمة عار من الناحيـة االجتامعيـة، ويوجـد لـديهم إحساسـا بـأنهم 

ال العاديني، األمر الذي يؤثر عىل مفهـوم الـذات لـديهم أطفال مختلفون عن األطف
، وفقد الرغبة ىف التحدي، ناهيك Mastery Motivationوانخفاض دافعية التحكم 

 .عن انخفاض اعتامدهم عىل ذاتهم

وأوضحت الدراسات أن األطفال العاديني يعزون فشلهم إىل أسباب خارجيـة ال 
وهذا عزو إيجـايب يـؤدى )  وصعوبة املهمةمثل املعلم، والحظ،(ميكن التحكم فيها 

إىل زيادة اإلنجاز، بينام األطفال ذوى صعوبات التعلم يعـزون فشـلهم إىل أسـاليب 
عزو سلبية والتي تؤدى إىل نقص اإلنجاز، كام أن األطفال الذين يعزون فشـلهم إىل 

ن عوامل ميكن التحكم فيها مثل الجهد يثـابرون عـىل إنجـاز املهـام أكـرث مـن الـذي
 .(Bandura, 1998)يعزون فشلهم إىل عوامل ال ميكن التحكم فيها مثل الحظ 

وتكمن أهمية التعرف عيل العزو السببى لصعوبات التعلم إىل أن أداء التلميذ 
عقب الفشل يتوقف عىل عزوه السببى لهذا الفشل، فيؤدى عزو الفشل للقدرة إيل 

 ثابـت ال سـيطرة للتلميـذ عليـه، تقليل ثقة التلميذ بنفسه، ذلك ألن القدرة عـنرص
والعجـز . (Weiner, 1986)حيـث أشارت إىل ذلك نظريات العزو السـببي لوينــر 

لبانـدورا ) الكفاءة الذاتيـة(وفاعلية الذات . (Seligman, 1998)املتعلم لسيلجامن 
(Bandura, 1977) . ويشري بريان(Bryan, 1986) إىل أن هذا االعتقـاد لـدى ذوى 

لم يقودهم لالعتقاد بأنهم غري قادرين عـىل التغلـب عـىل الصـعاب، صعوبات التع
ًمام يؤدى إىل نقص الجهد املبذول يأسا من دوره يف النجاح، بينام يشري آخـرون إيل 

 .أن ذوى صعوبات التعلم يعزون فشلهم لعوامل خارجية
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وهنا أشارت عديد من الدراسات إىل أن األطفـال ذوى صـعوبات الـتعلم أكـرث 
لعزو فشلهم إيل أسباب خارجة عن إرادتهم لذلك، فهم يشعرون بأن الفشل ال ميالً 

فالفشـل املـدرك يجعـل التلميـذ مييـل إيل عـزو فشـله إيل القـدرة . ميكن أن يتغـري
ونجاحه إيل الحظ والعكس فإن التلميذ الذى يـدرك الفشـل بشـكل أقـل مييـل إيل 

وبات الـتعلم بـأن الفشـل ال وىف هذا السياق يعتقد ذوى صع. عزو أدائه إيل الجهد
ميكن تجنبه، وينمو هذا االعتقاد كلام تكررت خربات الفشل عيل الـرغم مـن بـذل 
الجهد، مام يؤدى إيل تقلصه وتجنب املواقف التنافسية األكادميية ويضعف الشعور 
باملسئولية وامليل إىل عزو الفشل إيل نقص القدرة أكرث من نقص الجهد، واالستسالم 

د مواجهـة أى صـعوبة أو مشـكلة أكادمييـة، ومـن ثـم فهـم أكـرث مـيالً الرسيع عنـ
 ).2002ىف الفرحاىت السيد، (لالنسحاب من مواقف التنافس التحصيىل 

 أن ذوى ـصـعوبات اـلـتعلم (Lucow, et al, 1985)وـيـذكر لوـشـو وآـخـرون 
 يكتسبون عادة عدم املحاولة واملثابرة وتبديد الوقت نتيجة خربات الفشل املتكـرر؛

وذلك بسبب تفسرياتهم السببية حيث يعتقدون أنهم أقل قدرة مـن غـريهم، مـام 
يؤثر بالسلب عيل بذلهم الجهد، وخاصة عندما يواجهون مهام صعبة، مام يعرضهم 
للفشل مرة أخرى، ونتيجة لهذه الدائرة املفرغة من الفشـل املتكـرر يقـل مسـتوى 

 .(Durant, 1993)أدائهم 

بي لدى التالميذ ذوى صـعوبات الـتعلم بـأن الفشـل وميكن تفسري العزو السل
املتكرر لديهم، يجعلهم يعتقدون أنهم ال يستطيعون التحكم ىف نتائج اإلنجاز، وأن 
جهدهم ليس له جدوى، وهـذا االعتقـاد يقلـل مـن مثـابرتهم ىف العمـل املـدريس، 
وبالـتـايل يـعـوق النـجـاح والتـقـدم األـكـادميي، وعـنـدما ـتـواجههم مـشـكلة يفـضـلون 
االنسحاب من املوقف، وعدم مواجهة املشكلة، ولذا تصبح اتجاهاتهم نحو الـتعلم 
سلبية، ويحاولون تجنب املواقف، التي قد تؤدى بهم إىل الفشل وإلقاء اللـوم عـىل 

، لذلك ميـرون بخـربات )2002الفرحاىت السيد، (غريهم ىف الفشل الذى يحدث لهم 
ون القدرة عىل النجاح، وأن جهـدهم فشل متكررة تجعلهم يعتقدون أنهم ال ميتلك

بال جدوى، وهذه االعتقادات تجعلهم يخفضون جهدهم اإلنجازى، وبصـفة خاصـة 
مع املهام الصعبة كذلك ىف املقابـل يـزداد احـتامل تكـرار فشـلهم، لـذلك نجـدهم 
يدخلون ىف دائرة مغلقة من املعتقدات السلبية، والتي تتفاعل مع الفشل األكـادميي، 

 إىل البدء ىف الشك حول إمكانـات وقـدرات تعلمهـم ويـدركون نجـاحهم مام يهيئهم
األكادميي كدالة لعوامل غـري قابلـة للـتحكم، وتـؤدى هـذه االعتقـادات إىل اإلحبـاط 
  واالنسحاب عند مواجهة أوىل صعوبات الـتعلم، وتوقـع الفشـل يف املسـتقبل والـذي
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احهم إىل أسـباب خارجيـة يعزز بعض املعتقدات السـلبية ،وىف النهايـة يعـزون نجـ
ويعـزون فشـلهم إىل الـنقص ىف ) مثل سهولة املهمة، أو الحظ أو مساعدة املعلـم(

ًالقدرة كعزو ثابت وداخيل وشامل، والذي يؤثر سلبا عىل فعالية الـذات والدافعيـة 

 .(Nolen - Hoeksema, 2005)واإلنجاز 

لتالميـذ للتغلـب ومن املتغريات املرتبطة بكرس هذه الحلقة مسـاعدة هـؤالء ا
 والـذي يـؤدى إىل Attribution Feedbackعىل ما يسمى بعـزو التغذيـة املرتـدة 

تغيري معتقدات اإلنجاز غري السوية، فاملعلمون يحتاجون يف هذه الحالة أن يعطـوا 
ًهؤالء التالميـذ مهامـا يسـتطيعون إنجازهـا، وتغذيـة مرتـدة تنمـى تقـدمهم نحـو 

وإـمـداد التالمـيـذ باـسـرتاتيجيات تـسـهل األداء  (Schunk, 1996)أـهـداف اـلـتعلم 
األكادميي لدى الذين يقللون من قيمة الجهد ومن قيمة السامت اإليجابية الذاتية، 

قدرتهم عىل إثارة دافع : وهنا تتأثر قدرة التالميذ عىل اإلنجاز املدريس بعوامل منها
 تلميـذ نـاجح ، فمـن اعتقـد أنـه)إيجابية أم سـلبية(اإلنجاز، وفكرتهم عن نفسهم 

ومتعلم متحمس كان احـتامل تحقيـق اعتقاداتـه عـن قدراتـه وعـن نفسـه أقـوى 
وأقرب إىل التحقيق حيث تقوى ثقته بنفسه، مام يحفزه عىل الجد واملثابرة ويكون 
عىل يقني من الفوز والنجـاح والوصـول إىل مسـتوى عـال مـن اإلنجـاز والتحصـيل، 

من ذلك إذا القت جهـود التلميـذ أو ويقل عنده الخوف من الفشل، وعىل العكس 
الطفل الفشل أركن إىل السلبية ونوى تفضيل عدم بذل الجهد، وعمل عىل تعطيـل 

 ) 2005الفرحاىت السيد، (قدراته 

 لها Efficacy Beliefs إن اعتقادات الفاعلية (Bandura, 1998)ويرى باندورا 
ًحساسـا مرتفعـا بالفاعليـة تأثري مبارش عىل أسلوب العزو، فاألفراد الـذين ميلكـون إ ً

مييلون إىل عزو فشلهم إىل نقص الجهـد أو إىل ظـروف غـري مناسـبة، بيـنام األفـراد 
 يـرون أن السـبب ىف فشـلهم Inefficaciousالذين يعتربون أنفسهم غـري فعـاليني 

نقص القدرة، ومن هنا فإن األطفال ذوى صعوبات التعلم تزداد دافعيتهم لإلنجـاز 
 الفاعلية لديهم إذا تلقـوا تغذيـة مرتـدة حـول عـزوهم السـببي وترتفع اعتقادات

ألدائهم الفعيل، حيث يتم إخبارهم بأن لـديهم القـدرة عـىل العمـل وأنـه ميكـنهم 
 . العمل بجد

فالطفل صاحب صـعوبة الـتعلم قـد ينتابـه الشـك ىف نفسـه، حيـنام يجـد أن 
لشكوك ويتسلط عليه جهوده تنتهي إىل اإلخفاق والفشل التعليمي مبا يصبح فريسة ل

فقد قال صـبى ىف العـارشة (شعور بالتقصري، وبالتدريج يزداد لديه االنتقاص من ذاته 
 )أىن نـاقص ومختـل، فأنـا غبـى غبـي غبـي(ًملعلمته يومـا ) 140(ويبلغ معدل ذكائه 

   إن هذا تدمري للذات وال يكون إدراك الـذات إال بالطريقـة التـي يعتـرب بهـا كـل فـرد
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ث شعوره بكفايته وقيمتـه وقدرتـه األساسـية عـىل مواجهـة تحـديات ذاته من حي
 ) 1987لطفي األسدى، (الحياة 

ًفالصعوبة التي يعاىن منها التلميذ تستنفذ جزءا كبريا من طاقاته نتيجة لتمركز  ً
تفكريه حولهـا، فيـنخفض أداؤه املـدريس ويرتتـب عـىل ذلـك تحـول اآلخـرين عنـه 

افع لإلنجاز ويزداد شعوره بالعجز وعدم الكفاية وخاصة مدرسوه فيتقلص لديه الد
ويتعرض ملواقف اإلحباط نتيجة لتكرار خربات الفشل التـي يواجههـا، فتنمـو لديـه 
سامت العجز، كالتخيل عن محاوالت تحقيـق اإلنجـاز، وتكـوين صـورة سـالبة عـن 
الذات، وسلوك االنسحاب، وانخفاض واضح يف مسـتوى األداء املـدريس، واضـطراب 

قاتهم مبدرسيهم، وأرستهم، وفشـلهم ىف إجـراء أى تفاعـل اجتامعـي وشـعورهم عال
باالفتقار إىل القدرة عىل منافسة أقرانهم بسبب تكرار فشلهم األكادميي، وقد يتجه 

 .البعض من هؤالء التالميذ إىل الوحدة االجتامعية

 إىل اسـتنتاج مــؤداه أن األطفــال ذوى (Chapman, 1998)ويذهب شـامبان 
وبات التعلم يتسمون بانخفاض دافعيتهم لإلنجاز ذاهبا ىف بنائه لهذا االستنتاج صع

عىل ما بناه من دائرة شبه مغلقة من األسباب والنتائج املتعاقبة، فرسـوب األطفـال 
 Selfذوى صعوبات التعلم يؤدى إىل إحساس هؤالء األطفال بانخفاض قيمة الذات 

- worthمفهوم الذات لديهم، وإحساسهم بعـدم  والذي يؤدى بدوره إىل انخفاض 
الثقة بـالنفس وانخفـاض توقـع النجـاح، وهـذا يـؤدى إىل تشـككهم واسـتخفافهم 

 ).2002الفرحاىت السيد، (بقدراتهم وجهودهم، مام يهيئهم لتعلم العجز 

إىل أن جوهر أى صعوبة من صعوبات التعلم قـد ) 1979(وذهب سيد عثامن 
ؤالء األطفـال، ومـن ثـم ال يـؤدى دوره ىف عمليـة يرجع إىل تعطل الدافعية لدى ه

التعلم، حيث ال يقبل فكرة مسئوليته الكاملة عن فشـله يف أداء املهـام التعليميـة، 
عىل سبيل املثال يتميز األطفال . وال يعترب نفسه مسئوالً مسؤولية كاملة عن النجاح

راءة، والتـى والتالميذ ضعيفى القراءة مبفهوم ذات منخفض حول القـدرة عـىل القـ
تنعكس ىف خفض التوقعات املبدئية للنجاح ىف مهام القراءة، فضالً عن أن األطفـال 
ضعيفى القراءة أكرث احتامالً لعزو فشلهم إىل عوامل ثابتة مثل القدرة، وتوثق هذه 

 والتى تتنبـأ بالعالقـة بـني التوقعـات وعــزو (weiner, 1994)النتائج نظريـة ويرن 
ًوة عىل أن هذه النتائج تعطى دعام لعالقة تقدير الذات بتغيـري الفشل للقدرة، عال

التوقعات، فضعيف القراءة يفشل، ويتوقع فشله ويصف فشله ىف ضوء عوامـل ثابتـة 
وىف النهايـة يـنخفض . مثل نقص القدرة، ومن ثم تقـل توقعـات نجاحـه ىف املسـتقبل

  ه ـعـىل الـتـأثري ىفمفـهـوم اـلـذات ـحـول املـهـارات الـتـى ميتلكـهـا التلمـيـذ وـمـدى قدرـتـ
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وبالعكس فإن متوسـطى ومرتفعـى القـراءة مييلـون إىل وصـف فشـلهم إىل . األمور
وبهـذه . عوامل غري ثابتـة مثـل الجهـد، ومـن ثـم يتوقعـون نجـاحهم ىف املسـتقبل

الطريقة يزداد تقدير الذات حول قدرتهم القرائية ومدى إسهامها الكبري ىف القـدرة 
 .عىل القراءة

 أن ذوى صـعوبات الـتعلم يتعلمـون العجـز (Arnold, 1997) ويـرى أرنولـد
بسبب التعرض املستمر للفشل األكادميي الـذي يسـهم بشـكل كبـري ىف االنسـحاب 
وعدم الرغبة ىف الدخول ىف مهام جديـدة، وظهـور سـلوك غـري تكيفـي ىف املواقـف 

تـه الجديدة، ويتوقعون أنهـم غـري قـادرين عـىل النجـاح األكـادميي، وىف الوقـت ذا
، ويضيف الباحث أن أسباب العجز Uselessيعتقدون أن جهودهم عدمية الجدوى 

املتعلم األكادميي قد تأىت من اعتقاد املعلمني بالقدرة الثابتة لدى تالميـذهم، ومـن 
ثــم يتعــاملون معهــم عــىل هــذا األســاس، والفشــل املبكــر ىف تعيــني هويــة 

Identificationاستخدام املعـززات الخارجيـة،  ذوى صعوبات التعلم، واملغاالة ىف 
ويؤكـد توليفسـون . ًونقص تعزيز جهود التالميذ عىل إنجازهم حتى ولو كان تافهـا

(Tollofson,1982) أن العجز يحدث لدى ذوى صعوبات التعلم بسبب اعتقادهم 
، personal helplessnessًأن الصـعوبة تكمـن داخـل ذواتهـم وعجـزهم شخصـيا 

وانتهى توليفسون . محبطة، ويعتربون الفشل من نصيبهموتنتابهم حاالت وجدانية 
 :إىل ثالثة اسرتاتيجيات والدية فعالة لخفض الشعور بالعجز املتعلم

 .مساعدتهم عىل وضع أهداف واقعية  -1
 .مساعدتهم عىل وضع أو تطوير خطة قامئة إلنجاز هذه األهداف  -2
الفرـحـاىت الـسـيد، (لفـشـل تعـلـيمهم التفـسـريات الـسـببية التفاؤلـيـة للنـجـاح وا  -3

2002.( 

 (Winograd &Niquette,1988)وىف هذا السياق أجـرى وينجـراد ونيكيـوىت 
دراسة عن تشخيص العجز املتعلم لدى ذوى صعوبات تعلم القراءة، وتم تشخيص 
صعوبات القراءة طبقا لنقص فهم النص، وعدم القدرة عـىل ربـط األفكـار، والعـزو 

. قراءة، وعدم القـدرة عـىل فهـم املعـاين داخـل سـياقهاالسببي للنجاح الفشل ىف ال
 .وتوصلت الدراسة إىل أن العوامل السابقة قد تكون من نتائج الشعور بالعجز

 دراسة عـن أسـاليب عـزو العجـز كمنبـئ (Tominey, 1995)وأجرى تومينى 
وباسـتخدام . قوى بالنجاح األكادميي لذوى صعوبات الـتعلم ىف املدرسـة االبتدائيـة

اس مواجهة الفشل األكادميي، وأساليب عـزو العجـز املـتعلم األكـادميي، حيـث مقي
 ًاختار عينة أخرى متاثل العينة التي أخـذت درجـات مرتفعـة عـىل املقياسـني معـا، 
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باإلضافة إىل عمل جلسات إرشـادية قامئـة عـىل منـوذج العجـز املـتعلم لسـيلجامن 
 :دراسة مايىلومنوذج مواجهة الفشل لالزاروس أظهرت نتائج ال

 والتـي تـوحي للتلميـذ بقدرتـه عـىل -تعد أسـاليب مواجهـة العجـز املـتعلم   -1
 منبئ قوى بنجاحه األكـادميي والتغلـب عـىل صـعوبات -التحكم ىف األحداث 

 التعلم 
 والتي توحي للتلميذ بأن الصـعوبات كامنـة -تعد أساليب عزو العجز املتعلم   -2

لعجز حيث يدرك أن محاوالتـه غـري مجديـة،  منبئ قوى إلدراك ا-داخل ذاته 
حـتـى إذا ـحـاول ال يـسـتطيع تـصـديق أن هـنـاك عالـقـة ـبـني ـمـا يـقـوم ـبـه ـمـن 

 . محاوالت وما يحصل به عىل نتائج
أن ذوى أساليب عزو العجز املتعلم يتميـزون بأسـاليب مواجهـة سـلبية مثـل  -3

لتصـدي للمهمـة اإلنكار واالستسالم والبكاء واإلحجام املعـريف والسـلويك عنـد ا
التعليمية، ومن هنا فإن أسلوب اإلرشـاد الـذي قدمـه تـومينى أدى إىل تغيـري 
أساليب عزو العجز املتعلم إىل أسـاليب عـزو تكسـبهم القـدرة عـىل الـتحكم، 
وكذلك تغيري أساليب مواجهتهم للمشكالت من أساليب استسـالمية إحجاميـة 

وبالتـايل تعـديل . ألسـاليبإىل أساليب نشطة إقدامية، وأنهـم ميتلكـون هـذه ا
 ً.أسباب فشلهم األكادميي والتغلب عىل صعوبات التعلم تدريجيا

 أثر العزو السببي عىل التوافق والنجاح األكـادمييني (Day, 1999)وتناول داى 
والعالقة بني العزو السببي والقلق وتقدير الذات عىل طلبة الجامعـة ذو صـعوبات 

أثري دال للعـزو السـببي عـىل التوافـق والنجـاح لتعلم، توصل الباحث إىل وجـود تـ
 .األكادمييني، ووجود عالقة بني العزو السببي القلق وتقدير الذات

العجـز املـتعلم لـدى هـؤالء التالميـذ يف ضـوء ) 1998(ويفرس فتحي الزيـات 
مستواهم األكادميي املنخفض الذي يقود إىل اإلحساس بافتقارهم إىل القدرات التي 

وأن أحـد . ًعتامد عىل أنفسهم، أو مامرسة األنشـطة األكادمييـة ذاتيـامتكنهم من اال
 واسـتجابة هـؤالء -مظاهر العجز املتعلم هو فـرط االعـتامد والسـلوك االنسـحاىب 

األطفـال إىل ـضـغوط أقـرانهم ومـسـايرة توجهـاتهم وأدائـهـم وقـدم فتـحـى الزـيـات 
 :حالتني تعرتيهام مظاهر العجز) 1998(

 :وك االنسحاب فهي يعرتيها سل: األوىل

 .ًدامئا متارس عملها ولعبها وتأكل وحدها  -1
ًتجلس دامئا ىف مقعدها هادئة متاما، تجنح إىل تفضيل الصمت عىل املناقشة  -2 ً . 
 .دامئة الهروب أو االنسحاب من مواقف التنافس التحصيىل أو املناقشة  -3
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إىل تجنـب االلتحـاق أو االنضـامم ًنادرا ما تبدأ املحادثة أو املناقشة، كام متيل   -4
 .إىل أية مجموعة من قريناتها

ًدامئا تكون تعليقاتها انسحابية أو ال تعليق عىل اإلطالق، كام أنها غري إيجابيـة   -5

 .ىف تناول املواقف
تقنع بأي إنجـاز تحققـه، وتفتقـر إىل روح التنـافس والـدافع السـتمرار البقـاء   -6

 .وسط مجموعات من زميالتها
أقل إقباالً عىل الحفالت أو الـربامج أو األنشـطة التـي تقيمهـا املدرسـة خـالل   -7

 . املناسبات املختلفة وتفضل مامرسة األنشطة ذات الطبيعة االنفرادية

 :يعرتيها فرط االعتامدية فهي: الثانية

دامئة االعتامد عىل والدتها، فهي تقدم لها كل املساعدات املمكنة املالمئة وغري   -1
 املالمئة 

 .ًدامئا تلجأ إىل مدرسيها وإىل زمالءها مرددة ساعدوين  -2

، حتـى قبـل أن تعـرف مـدى طبيعـة "ّصـعب عـىل " دامئة االستخدام لعبـارة   -3
 .التكليفات أو الواجبات التي تكلف بها

تفضل مامرسة األنشطة التي تجد خاللها نوع من التعزيز الفوري، والتـي يـتم   -4
يح أعاملهـا أو معرفـة نتائجهـا والتـي تـتم مـن خـالل بـرامج من خاللها تصح

 .الحاسب دون تواجد مبارش ألي من مدرسيها أو أبويها أو أقرانها

وـمـن اـملـرجح أن تراـفـق ـهـذه املـشـكلة بـعـض املـظـاهر واألـعـراض الـسـلوكية   -5
واالنفعالية كاالتكالية واالنسحاب والنشاط الزائـد، ورسعـة الغضـب، والفكـرة 

عن الذات، وتدىن الثقة بالنفس، وقد تـؤدى إىل تـدعيم االعتقـاد بـأن الدونية 
، وغـري قابـل Unpredictableالفشل ال ميكن تجنبـه، وأنـه غـري قابـل للتنبـؤ 

وبالطبع فإن تدعيم هذا االعتقاد من خالل تكـرار . Uncontrollableللتحكم 
  ـيـؤدى إىل تـنـاقص الجـهـد وتـصـبح- ـعـىل اـلـرغم ـمـن ـبـذل الجـهـد -الفـشـل 

االتجاهات الذاتية نحو األداء العقيل والكفاءة سلبية، وينخفض عىل أثـر ذلـك 
تقدير الذات، هنا يتساءل الفرد ما فائدة العمل، وما جدوى الجهد؟ إنني لـن 
أحقق أى شئ، ومن ثم لن أقوم بأي جهد، ويتعمق لديه هذا االعتقاد عنـدما 

ًوتـدريجيا . التزاماتهـايتكرر تجنب الفشل باالبتعـاد عـن متطلبـات الدراسـة و
يؤدى ذلك إىل تداعيات مؤلفة مـن العجـز والفشـل ىف اشـتقاق اسـرتاتيجيات 
تعويضية، وامليل إىل تجنب املواقف التنافسية أيـا كانـت صـورها أكادمييـة أو 

 ).2005؛ الفرحاىت السيد، 1998فتحي الزيات، (اجتامعية 
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لم تنطبق عـىل التالميـذ إىل أن سامت ذوى العجز املتع) 1979(ويشري توماس 
 :الذين يعانون من صعوبات التعلم، من هذه الخصائص 

 .انخفاض ثقة الفرد بقدراته ومعلوماته  -1

 .ضعف الشعور باملسؤولية الشخصية تجاه الفشل  -2

 .امليل إىل عزو الفشل لنقص القدرة أكرث من نقص الجهد  -3

 .للفشلتكوين توقعات مسبقة منخفضة للنجاح ومرتفعة   -4

 .االستسالم الرسيع عند مواجهة أي صعوبة أو مشكلة  -5

 .انخفاض عتبة اإلحباط  -6

 . االنسحاب من مواقف التنافس التحصيىل أو املهارى  -7

 أن ذوى صعوبات التعلم غري مـؤهلني (Swanson, 1987)وتفرتض سوانسون 
ـل املشــكالت، ـبة لـح ـاليب املناـس ـتدعاء األـس ـادرة ىف اـس ـا للمـب ـتخدام ًفعلـي  أو اـس

ـن  ـال ـم ـبيا ،أو االنتـق ـعبة نـس ـام الـص ـة املـه ـد مواجـه ـبة عـن ـري مناـس ـرتاتيجية ـغ ًاـس
بكلـامت أخـرى إن األطفـال . اسرتاتيجية ألخرى،أو تجهيز املعلومات باسرتاتيجية ما

الذين يعانون من صـعوبة ىف الـتعلم تتمثـل مشـكلتهم يف أنهـم مل يتعلمـوا كيـف 
ىف األداء وليس يف القدرة، وتتمثل اسـتجاباتهم يتعلمون، فهم يعانون من مشكالت 

يف السلبية ونقص التفاعل مع بيئة التعلم ونقص اسـرتاتيجيات حـل املشـكالت، أو 
اختيار اسرتاتيجيات غري مالمئة، ويفشلون يف استخدام سلوكيات إظهار الـذات مـام 
 يبدون غري قادرين عـىل تحقيـق كامـل إمكانـاتهم، ولـذا يكـون أداؤهـم أقـل مـن

 . إمكانياتهم

 أن ذوى صـعوبات الـتعلم (Ryan, & Grinisk, 1986)ويرى ريان وجرينسك 
ال يهتمون بانتقاء وتنظيم مواد التعلم واستخدام اسرتاتيجيات الفهم وال يسـتمرون 

وقد وصف عديد مـن . ىف أداء املهمة، وإذا تم تدريبهم عىل ذلك فإنهم سينجحون
 خاملون يف مواقف حل املشكالت، وأنهم أقل الباحثني ذوى صعوبات التعلم بأنهم

سلبية، وأقل تنظيام مقارنة بزمالئهم العـاديني، وميكـن أن يتحسـن أداؤهـم إذا مـا 
تدربوا عىل اسرتاتيجيات مالمئة لحل املشكالت أى أن فشل ذوى صـعوبات الـتعلم 

ة، يف حل املشكالت رمبا يرجع إىل عجزهم يف عملية إنتاج الحـل ولـيس يف اإلمكانيـ
وأشارت نتائج تحليل الربوتوكوالت التي سجلت لألطفال ذوى صعوبات الـتعلم إىل 
عدم قدرتهم عىل التنظـيم، واتسـمت محـاوالتهم بالعشـوائية وعـدم القـدرة عـىل 

 .تحديد الهدف
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 مفهـوم العجـز املـتعلم لتفسـري دافعيـة (Dweck, 2000)واستخدمت دويك 
 :  من التالميذاإلنجاز لذوى مشكالت التعلم وقدمت نوعني

 وهـم التالميـذ الـذين يكـون Ego Involvementتالميذ يندمجون ىف األنا : األول 
هدفهم إكامل املهام وتجنب األحكام السلبية حول قدراتهم، فهم يعتقدون أن 
الذكاء كمية ثابتة، ويتجنبون التحـدي، ويعرضـون مثـابرة أقـل عنـد مواجهـة 

انياتهم، وهم ىف الغالب يدركون القلـق الصعوبات، وتختل إدراكاتهم حول إمك
-selfوىف ـهــذه الحاـلــة ينـشــغلون باـلــذات . عـنــدما يـنــدمجون ىف املـهــام

preoccupation أى يحاولون تجنب النظر إليهم عىل أنهم يفتقـدون القـدرة 
أو أنهم يتصفون بالغبـاء، أو أنهـم مسـلوبني اإلرادة، وهـؤالء عـادة يتحاشـون 

ًثم فإن قيمة التعلم ال تعـد هـدفا ىف حـد ذاتهـا، القيام ببعض األنشطة، ومن 

 .ولكنها فقط تعد وسيلة لتجنب إظهار الشعور بالعجز

وـهـم التالمـيـذ اـلـذين : Task-Involvementتالمـيـذ يـنـدمجون ىف املهـمـة : الـثـاين
ـة،  ـرتبط باملهـم ـاز ـت ـث يعرـضـون ـسـلوكيات إنـج ـتعلم، حـي ـون نـحـو اـل يتوجـه

ن أهدافهم املدرسية ميكن تحقيقهـا مـن ويدركون أن الذكاء ميكن تحسينه، وأ
خالل ما ميتلكونه من قدرات، وما يبذلونه من جهد، فهم يـدركون إمكانـاتهم 
ًوقدراتهم إدراكا واقعيا ومرتفعا، ويبحثون بشكل متكرر عن أكرث املهـام إثـارة  ً
للتحدي، ويثـابرون عنـد مواجهـة صـعوبات تعليميـة، وهـم يف هـذه الحالـة 

ت أداء املهمة كحل املشكلة ،وكتابـة تقريـر،ومن ثـم فـإن يركزون عىل متطلبا
 . قيمة التعلم ترتبط بتحقيق هدف هام

ويعكس االندماج ىف املهمة واالندماج ىف األنا معتقدات مختلفة حول القـدرة 
ـدركون الـقـدرة كـمـرادف للـسـعة  ـا ـي ـدمجون ىف األـن ـذين يـن ـذ اـل والجـهـد، فالتالمـي

Capacityْا تقيم مـن خـالل املقارنـة بـاآلخرين  فالقدرة كمية ثابتة نسبي َ ُNorms 
وأن دور الجهد محـدود، حيـث ال يسـتطيع الجهـد تحسـني األداء يف حالـة تأهـب 
محدود من خالل القدرة، حيث إن تحقيق النجاح مع بـذل جهـد مرتفـع يتضـمن 
ًقدرة مرتفعة فقط إذا تطلب من اآلخرين جهـدا مرتفعـا لـنفس األداء، أو إذا أدى  ً

كـام أن التالميـذ الـذين ينـدمجون ىف املهمـة . ًأداء جيدا مع نفس الجهـداآلخرون 
يدركون القدرة كوسيلة فعالـة وأساسـية للـتعلم ومـن ثـم فالجهـد املرتفـع ينمـى 
ًالقدرة، كام أن التالميذ يشعرون بكفاءة عاليـة إذا بـذلوا جهـدا مرتفعـا مـن أجـل  ً

يتضمن قـدرة مرتفعـة، ويـزداد ًتحقيق النجاح ألن التعلم يعد هدفا ىف حد ذاته، و
الشعور بالكفاءة عندما يكون أداء التالميذ الحايل أساس تحسني األداء يف املسـتقبل 

(Dweck, 2000). 
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هذا وتختلف النظريات املفرسة لصعوبات التعلم يف نظرتها لألسـباب املؤديـة 
تـرب لتلك الصعوبات، منها ما تعتمد عيل درجة ما من درجات إصـابة املـخ التـي تع

ًرشطا معوقا للتعلم ومن هذه النظريات النظرية النيورولوجية، وأخرى تقـوم عـيل  ً

 . أن الصعوبات ال تبدو يف عالقة مبارشة نيورولوجية إال أنها تعترب نتيجة لها

ومن ثم فإن صعوبات التعلم ترجع إيل وجود درجة من درجـات إصـابة املـخ 
ًالتي تعترب رشطا معوقا يؤدى إيل ظهور مش كالت يف تجهيز املعلومات سـواء كانـت ً

متتابعة أو متزامنة مام ينشأ عنها صعوبات يف التعامل مـع املعلومـات أو املثـريات 
أما النظريات املتصلة مبهام الـتعلم . كوحدة متكاملة، وتؤثر عيل العمليات املعرفية

ّفإنها تركز عيل أن تلك املهام تسهم يف صعوبات التعلم إذا كان ما يدرس  والكيفيـة ُ
التي يدرس بها، ال يناسب التلميذ والكيفية التي يتعلم بها واألسلوب املعريف الـذي 

 :يفضله وتلك النظريات تفرس صعوبات التعلم يف اتجاهني 

ًأنها تعكس بطئا يف نضج العمليات البرصيـة والحركيـة واللغويـة وعمليـات : األول 

حاب هـذا االتجـاه عـيل أن املهـام االنتباه التي متيز النمو املعـريف، ويركـز أصـ
املعرفية ينبغي أن تتالئم مع ما لدى التلميذ من استعداد للتمكن فيها، وليس 

 .مع عمره وما يتوقع منه

أن التالميذ ذوى صعوبات التعلم يتمتعون بقدرات سـليمة إال أن أسـاليبهم : الثاين
 وليسـوا -ون عـن املعرفية غري مالمئة للموقف أو املهمة كام يرون أنهم يختلف

 ـمـن أـقـرانهم الـعـاديني يف أـسـاليبهم يف اـسـتقبال املعلوـمـات وتنظيمـهـا -أـقـل 
والتدرب عيل تذكرها، وأن هؤالء التالميذ يتعلمون بشكل جيـد حـني تتناسـب 

 ).1988، الـلـهأحمد عبد (املهام املدرسية مع أساليبهم املعرفية املفضلة 

املعلومات عيل كيفيـة اسـتقبال املـخ وتركز النظريات التي تعتمد عيل تجهيز 
لذلك ترجع صـعوبات الـتعلم إيل حـدوث . للمعلومات، ومن ثم تحليلها وتنظيمها

خلل أو اضطراب يف إحدى العمليات التـي قـد تظهـر يف التنظـيم أو اإلسـرتجاع أو 
 .تصنيف املعلومات

ذ  إيل أن التالميـ(Swanson, 1987)أما املدخل املعـريف فقـد أشـار سوانسـون 
ًذوى صعوبات التعلم يستخدمون طرقا لتجهيز املعلومات ال تسمح لهـم باسـتنفاذ 

كفاءاتهم العقلية حيث يسـتخدمون اسـرتاتيجيات ضـعيفة عـن مواجهـة املطالـب 
 .املعقدة للمهام األكادميية، وبذلك ال يستطيعون تحقيق امكاناتهم املتوقعة

 يف تفسري صـعوبات الـتعلم، أهمية املدخل النامىئ) 2005إسعاد البنا، (وتؤكد 
 حيث إن صعوبات التعلم تنشـأ نتيجـة لـنقص النضـج لكـل مـن النمـو املعـريف أو 
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مهارات التجهيـز النوعيـة، أو يتفاعـل عـدم النضـج مـع املهمـة التـي تكـون فـوق 
مستوى منو التلميذ مام يؤدى إيل ضعف املهارات األساسية لعملية الـتعلم، ويركـز 

 األسـباب النوعيـة التـي تقـف خلـف صـعوبات الـتعلم مـع النامئيون عيل تحديد
 .الرتكيز عىل السبب أكرث من العرض

 صعوبات التعلم إيل (Kirk, et al, 1983)وىف هذا الشأن صنف كريك وآخرون 
ـمل  ـذاكرة وتـش ـاه واإلدراك واـل ـطرابات االنتـب ـمل اـض ـة تـش ـم منائـي ـعوبات تعـل ـص

بات تعلم أكادميية والتي تشمل اضطرابات اللغة وصعوبات التفكري كام يضم صعو
عيل صعوبات القراءة والكتابة والتهجـي والحسـاب وجمعيهـا ميكـن مالحظتهـا يف 

وهناك أهمية ورضورة إلتفاق مدخل تجهيز املعلومـات مـع . مستوى عمر املدرسة
املدخل املعريف واملدخل النامىئ يف تفسري صعوبات التعلم والتي يجب أن تؤخذ يف 

لتفسري والتشخيص وذلك لصالحية العـالج حيـث يجـب الرتكيـز عـيل االعتبار عند ا
محمـد عبـد السـتار، (عالج السبب، يليه العـرض، فقـد أشـارت معظـم الدراسـات 

املرتبطة بهذا املجال إيل أن صعوبات الـتعلم النامئيـة تـؤدى إيل صـعوبات ) 2002
جـي والتعبـري تعلم أكادميية متمثلة يف صعوبات القـراءة والكتابـة والحسـاب والته

 .الكتاىب والشفهي

عىل سبيل املثال تعد السعة العقلية من املحـددات األساسـية التـي تحـد مـن 
ـقـدرة التلمـيـذ ـعـيل ـحـل املـشـكلة، فـهـي أقىص ـعـدد ـمـن الوـحـدات املعرفـيـة أو 
املخططات العقلية التي يستطيع الفرد التعامل معها أو تناولها يف وقت واحد أثناء 

 فإن أى زيادة يف كمية املعلومات املتطلبة إلنجـاز املهمـة أو حل املشكلة ومن هنا
حل املشكلة يؤدى إيل تحميل السعة العقلية فوق طاقتها، مام يـؤدى إيل انخفـاض 

ـات (Niaz, 1989)األداء  ـادة املتطلـب ـع إيل زـي ـد يرـج ـاق يف األداء ـق  أى أن اإلخـف
 انخفـاض الطاقـة العقليـة املعرفية والتي تؤدى إيل تقليل حيز التفكري فيها وبالتايل

(Siegel & Ryan, 1989) فإذا كانت املتطلبات املعرفية للمهمة أكـرب مـن السـعة 
العقلية للتلميذ فإنه لن يستطيع إنجازها ما مل يكن لديه إسرتاتيجية معينـة للحـل 

ْحتي يقلل الحمل  ِ(Load) عيل سعة الـذاكرة العاملـة، وعنـدما تصـبح املتطلبـات 
ًمن أو تساوي السعة العقلية فإن ذلك يعد رضوريـا ولكنـه رشط غـري املعرفية أقل 

 . كاف للنجاح يف إنجاز املهمة

 إيل أنه إذا كان إنجاز املهمة يتطلـب (Johnstone, 1984)وهنا ويشري جونسون 
 من التلميذ إستدعاء وتـذكر العديـد مـن املتطلبـات املعرفيـة مـن حقـائق ومفـاهيم 
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ً العقلية للتلميذ يتحكم يف ذلك وبالتايل تعترب منبئا قويـا وقوانيني فإن حجم السعة ً

حيث ترتبط السعة العقلية للفرد بقدرته عيل تحليل املوقـف أى . لتحصيل التلميذ
قدرته عيل تحليل املجال أو إعادة تنظيمه، ويؤكـد ذلـك مـا يشـري إليـه جونسـون 

(Johnstone, 1983)تـي يـتم فيهـا  مـن أن السـعة العقليـة هـى تلـك املنطقـة ال
احتفاظ املعلومات وتجهيزها، كام يتم فيها التفاعل بني املعلومـات التـي تـأيت عـن 
طرـيـق اإلدراك واملعلوـمـات املـسـرتجعة ـمـن اـلـذاكرة طويـلـة اـملـدى ونتيـجـة ـهـذا 
التفاعل إما أن تظهر عيل شكل استجابة مثل الكتابـة أو الكـالم أو الرسـم أو يعـاد 

 (Sigel & Ryan, 1989)ُملـدى، ويرجـع سـيجل وريـان تخزينها يف الذاكرة طويلة ا
انخـفـاض األداء إيل أن زـيـادة املتطلـبـات املعرفـيـة ـتـؤدى إيل ـصـغر حـيـز التفـكـري، 

فالسعة العقليـة املحـدودة تسـهم يف صـعوبات .. وبالتايل انخفاض الطاقة العقلية 
طـع الفهم ألن استيعاب املفاهيم العلمية يتطلـب التنسـيق بـني عـدد كبـري مـن ق

) 1999محمـد السـيد، ومحـرز عبـده، (وقد اتفقت معظم الدراسـات . املعلومـات
. عيل أهمية السعة العقلية كمتغري عقيل يحد مـن قدرتـه التلميـذ عـيل التحصـيل

ًفالتالميذ ذوى مستويات السـعة العقليـة املرتفعـة كـانوا أكـرث تفوقـا يف التحصـيل 

 ,Niaz)ية املنخفضة، وتوصل نياز الدراىس من أقرانهم ذوى مستويات السعة العقل
 إيل أن أداء التالميذ قد انخفـض بعـد زيـادة املتطلبـات املعرفيـة للمشـكلة (1988

وأرجعت هذه النتيجة إيل أن أى تغيري يف كم املعلومات التي يتم معالجتهـا يـؤدى 
عـادل (كـام أشـارت الدراسـات . إيل إثقال السعة العقليـة، وبالتـاىل انخفـاض األداء

ًأن الحمل الزائد يف املعلومات ميثل عبئا عيل السعة العقلية وبالتايل ) 1995، محمد
وهذا يعني أن املهام .تقل كفاءتها يف التجهيز مام يؤثر عيل التحصيل أو أداء املهمة

ًذات املستوى الرفيع من املتطلبات املعرفية متثل تحديا لألفراد ذوى السعة العقلية 
ء التغلب عليها إال إذا اسـتطاعوا تجميـع املعلومـات التـي املحدودة وال ميكن لهؤال

 .يتم معالجتها يف وحدات صغرية ذات معني أو استخدموا إسرتاتيجية أخرى

وتعد محدودية السعة العقلية لدى ذوى صعوبات التعلم إحـدى الصـعوبات 
النامئية التـي بـدورها تـؤدى إىل صـعوبات أكادمييـة، وإذا كانـت السـعة العقليـة 

لميذ تعد من املحددات األساسية التي تحد من قدرة التلميذ عىل الـتعلم، وكـذلك للت
فإنها بالتايل تحـد مـن قدرتـه عـىل ) 2005إسعاد البنا، (من قدرته عىل حل املشكالت 

التحصيل، مـام ينـتج عنـه انخفـاض ىف األداء، وهـذا االنخفـاض قـد يرجـع إىل زيـادة 
ليل حيز التفكري فيهـا، وبالتـايل انخفـاض الطاقـة املتطلبات املعرفية التي تؤدى إىل تق

  العقلـيـة ـعـىل أـسـاس أن الـسـعة العقلـيـة متـثـل أقىص ـعـدد ـمـن وـحـدات املعلوـمـات
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التى يستطيع التلميذ التعامل معها، ومعالجتها يف وقت واحد أثنـاء أداء ) املتميزة(
ور بـالعجز املهمة، فاملهام الصعبة قد تسهم ىف االنـدماج ىف املهمـة وتجنـب الشـع

فاالندماج ىف املهمة واألنا يتأثران بسـياق املدرسـة، حيـث ) 2005الفرحاىت السيد، (
 والـذى يزيـد مـن competitionيتولد االندماج ىف األنا من خالل التعلم التنافيس 

تقويم قدرات وإمكانات الذات مقارنة باآلخرين، أما االندماج ىف املهمـة فينمـو ىف 
ردي والتعاوين، حيث يقيم التالميذ أداءهم وتقدمهم مقارنة ضوء ظروف التعلم الف

 عـىل أهميـة Amesبذاتهم، وكيف يحققون أهـدافهم، ودعـام لـذلك أكـد امـيس 
القدرة كمحدد أسايس للنتائج ىف سياقات التعلم والعمـل التنـافيس، وعـىل أهميـة 

تدة للمعلمـني دور الجهد املبذول ىف املواقف غري التنافسية، وقد تؤدى التغذية املر
) مثل محمد أنهى عمله، كل فرد ىف الفصل أنهى عملـه(إىل تعزيز االندماج ىف األنا 
هذا موضوع صعب تستطيعون فهمه من خالل العمل (وعند تقدير املعلم الدرس 
 .(skaalvik, 1997)) الجامعي الذى تقومون به

حتـوى عـىل  أننا نحتاج إىل برامج تربوية ت(Dweck, 2000)وهنا تؤكد دويك 
مفاهيم تجعل التلميذ يعتقـد ىف قدرتـه عـىل الـتحكم، وأن يتصـف املعلـم نفسـه 
بذلك وأن تحتـوى بـرامج إعـداد املعلـم عـىل مفـاهيم تـدرب املعلـم عـىل كيفيـة 
معالجة صعوبات التعلم بالتغلب عىل العزو السببي املرىض الـذي ينتـاب التلميـذ 

ىل أن هذه الربامــج ال تعـد للمعلـم بعد إدراكه لصعوبات التعلم، وانتهت دويك إ
 .ذاته، بل تعد للمرشد املدريس وكل من له صلة بالعملية التعليمية

 بعض اإلرشـادات التـي تخفـض العجـز (Arnold, 2000: 1-3)وأعطى أرنولد 
 :املتعلم لدى ذوى صعوبات التعلم منها 

ومهم تدريب التالميذ عىل العزو السـببي السـوي الـذي يعظـم ويحفـظ مفهـ  -1
 وتقديرهم لذاتهم 

ـتـدريبهم ـعـىل وـضـع أـهـداف واقعـيـة ووـضـع أو تـطـوير خـطـة إلنـجـاز ـهـذه   -2
 .األهداف

 .تدريبهم عىل قبول مسؤولية أفعالهم وأدائهم  -3
  ىف تعلم املوضوعات Valueيجب أن يساعد التعليم التالميذ ىف أن يروا قيمة   -4
نهم ميتلكون حق تقرير املصـري فـيام يجب عىل املعلمني أن يشعروا التالميذ بأ  -5

 .يتعلق باألحداث داخل الفصل
عمل واجبات مشوقة وذلك لزيادة قيمة الدافع الذى يأىت مـن العمـل نفسـه   -6

 . أثناء أدائه
 . العمل عىل توافر فرص النجاح عند بناء املواقف التعليمية  -7
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وى صعوبات التعلم وتشري الدراسات العديدة إىل أن مواجهة العجز املتعلم لذ
تتمثل يف مشاركة املعلمـني تالميـذهم املسـؤولية عـن النجـاح والفشـل، وتـدريب 
التالميذ عىل تعزيز بـذلهم للجهـد والـتحكم يف األحـداث التـي تـواجههم، وإتاحـة 
الفرص ألداء أنشطة متكن الطالب من تغيري اتجاهاتهم، واالهـتامم بـربامج اإلرشـاد 

اتجاهاتهم املعرفية نحو مواقف التعلم، وتخفـيض القلـق املعريف التي تغري وتعدل 
 وتعديل بيئة التعلم Emotional Arousalعن طريق تخفيض االستثارة الوجدانية 

ومنو املهام املعرفية بحيث تناسب الطبيعـة النفسـية واملعرفيـة للمـتعلم، والرتكيـز 
عن أدائه الصحيح عىل تفسريات الطالب املعرفية وإمداد الطالب بالتغذية الراجعة 

وتصحيح مساراته، ووضع الطالب ىف مواقف يستطيع الـتحكم فيهـا إىل أن يتكـون 
 كام أن تعزيـز األسـاليب (Dweck, 2000)لديه ما يسمى باألمل املتعلم األكادميي 

 . يساعد ىف إعادة مفهوم القدرة عىل التحكم- وأهمها التدعيم -الرتبوية الجيدة 

 دراسة عن فاعلية التـدريب عـىل العـزو لخفـض (Chan, 1996)وأجرى شان 
العجز املتعلم وزيادة املثابرة لدى تالميذ املرحلـة االبتدائيـة ذوى صـعوبات تعلـم 
القراءة، ويركـز التـدريب عـىل تعلـيم التالميـذ اسـرتاتيجيات جيـدة، وإقنـاعهم أن 

يات العجز ال يرتبط بسامت شخصية ثابتة، وأن العجز يأيت مـن اسـتخدام اسـرتاتيج
غري مجدية ىف فهم نصوص القراءة مثل عدم اهتامم التالميذ بتنظيم األفكار وربـط 
أفكار النصوص، وتغيري معارفهم التي توحي لهم بعدم قدرتهم عىل التحكم ىف فهم 
النصوص إىل معارف تتيح لهم التحكم، ويأيت الفهم املتدرج للنص من قـدرة ذاتيـة 

تعـديل إدراكهـم الـذايت لفاعليـة جهـودهم تتحكم ىف فهم الـنص وربـط أفكـاره، و
وقد أظهرت الدراسة فاعلية الربنامج املسـتخدم . واسرتاتيجياتهم ىف التأثري ىف األمور

ىف الوقاية من العجز، وتعديل اإلدراك املعريف املشوه حول عـدم فاعليـة جهـودهم 
 املـتعلم وناقشت الدراسة نتائجها ىف ضوء النامذج املفرسة للعجـز. واسرتاتيجياتهم

 . والوقاية منه

 
 العجز املتعلم وتقدير الذات: القضية الخامسة

تعترب مدركات الفرد املتصلة بذاته وما يكتنفهـا مـن أحكـام تقييميـة واتجاهـات 
تفاعلية موجهات أساسية لدوافعه وسلوكه وتكيفه الشخيص، باإلضافة إىل قيمة هـذه 

 فهم السـلوك اإلنسـاين، والتعـرف ًاملدركات من حيث أنها تشكل مفاهيام تساعد عىل
 عىل محدداتـه، خاصـة ىف مجـال اإلنجـاز ومواجهـة العجـز املـتعلم، مـام يجعـل لهـا 
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: قيمة تنبؤية وعالجية، فضالً عن كونها دالة للتحكم ىف ضـوء ثالثـة متغـريات هـى
بـل إن كفـاءة الـذات واإلنجـازات ) احرتام الذات والثقـة بالـذات وكفـاءة الـذات(

ً تعد أساس تقدير الفرد لذاتـه، وقـد تعنـى أيضـا مـاذا نفكر،نشعر،نسـلك املتكررة

باإلضافة إىل امتالكنا القدرة يف التأثري يف أفعالنـا وحياتنـا، وأفعـال وحيـاة اآلخـرين 
 .والبيئة من حولنا

وىف هذا الشأن ينعكس تقدير الذات ىف اتفاق الناس أو اختالفهم مع عبـارات 
" أنـا راض عـن نـفيس بشـكل عـام " أو"  ذو قيمـة أنني أشعر أننـي شـخص" مثل 

وبالتايل ميكـن اعتبـار تقـدير الـذات وسـيط فعـال بـني أحـداث الحيـاة الضـاغطة 
ًواالكتئاب، فإذا كان تقدير الذات منخفضا قبل بداية االكتئاب، فاألقـل احـتامال أن 

تهـا ىف يتمكن الفرد من التغلب عىل الضغوط، فأي أزمة ال يكون لها داللتهـا وأهمي
حدوث االكتئاب، إال إذا أدت إىل تغيـري ىف نظـرة وتفكـري الفـرد بصـدد العـامل مـن 
حوله، وتقدير الذات كأحد عوامل التهيؤ لالكتئاب يقوم بدور محوري ىف ذلك ، بل 
ويحد من قدرة الفرد عىل تكوين نظرة متفائلة بشـأن الـتحكم ىف أحـداث الحيـاة، 

وميكـن تحديـد أهميـة تقـدير . قيمة واألهميةًبحيث متكنه من أن يكون مصدرا لل
 :الذات عىل سلوك األفراد فيام يىل

أن الطلبة الذين يغشون ىف االمتحانـات، وجـد أن تقـدير الـذات لـديهم كـان   -1
َمنخفضا بالنسبة إلمكانياتهم األكادميية، بحيث تصـوروا أنـه ال سـبيل للنجـاح 

 .بدون الغش

م ال يستطيعون التأثري عىل اآلخرين، من السهل أن األفراد الذين يتصورون أنه  -2
 . التأثري عليهم من جانب اآلخرين

ًاألطفال الذين لديهم صورة مهزوزة عن الذات، أكرث األطفال استعدادا ملخالفة   -3
 . املعايري االجتامعية

ًاألطفال الذين لديهم صورة طيبة عن قدراتهم ومهاراتهم أكرث استعدادا لتقبل   -4
أنـا "الفشل بسهولة، كام أن الطفل الواثق من نفسه أكرث ميالً ألن يقـول خربة 

حيـث أن األوىل حكـم عـىل املوقـف بيـنام " أنا فاشـل"وليس " فشلت يف كذا 
 . الثانية حكم عىل الذات

كلام زاد شعور الفرد بعدم األمن الـنفيس، وعـدم الثقـة يف الـنفس زاد تعلقـه   -5
بيـنام الشـخص غـري اآلمـن . ًكـرث أمنـا أقـل حاجـةبالفرد الذى يحبه، فالفرد األ

 ً.يتقبل أول فرد يبدى له اهتامما



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه الرتبوية 
 

 107

ًأن الفرد الذى يتمتع مبفهوم إيجايب عن الذات عادة ما يكون أقل اعتامدا عىل   -6

اآلخرين، وأقدر عىل اتخاذ القرار بنفسه لنفسه، فهو متمكن وواثق من نفسه، 
 .ولديه معلومات توجه سلوكه

ـام أن تعـصـباته أن   -7 ـق، ـك ـاة للقـل ـل معاـن ـذات اإليـجـايب أـق ـوم اـل ـصـاحب مفـه
الشخصية أقل سـوء بالنسـبة لألفكـار األخـر أو الـرأي اآلخـر فهـو يتقبـل آراء 

 . اآلخرين بسهولة

وهكذا نجد أن تقدير الذات يؤثر ليس فقـط عـىل إرادتنـا للـترصف بطريقـة 
ن، لذلك فـإن معرفـة مفهومنـا معينة، ولكن عىل كيفية إدراكنا وتعاملنا مع اآلخري

عن ذاتنا بطريقة سليمة ،فالشخص ذو النظرة الذاتيـة املسـتبرصة عـادة مـا يكـون 
ًأقل تحيزا، وأقل تطرفا ىف رؤية األمور، فاتجاهات الفرد نحو نفسه تـؤثر ىف تحديـد  ً

نوع اتجاهاته نحو اآلخرين، فاألشخاص الذين يـرون أنفسـهم آمنـون أميـل لرؤيـة 
 أنهم أصدقاء، بينام غري اآلمنني يرون اآلخرين غرباء وغـري متعـاطفني، اآلخرين عىل

واألـشـخاص التـسـلطيني أـكـرث ـمـيالً لرؤـيـة اآلـخـرين ـمـن منـظـور الـقـوة، وـهـم أـقـل 
حساسية للجوانب اإلنسانية ىف سلوك اآلخرين والذين يتقبلون أنفسـهم أكـرث مـيالً 

ا يكونـون أقـل نقـد وأقـل لرؤية الجوانب املرغوبة ىف شخصيات اآلخرين وعادة مـ
 . ًتحيزا

ٍومن ثم فإن تقدير الذات يعد عامل واق من التأثري السلبي للتعرض للضغوط 

الحياتية غري املواتية، من خالل أن األفراد عادة ما يقيمون أنفسـهم وفقـا لقـدرتهم 
ًعىل التحكم ىف األحداث، ويتوقف تقديرهم ألنفسهم إيجابا أم سـلبا إىل حـد كبـري  ً

املدى الذي يشـعرون فيـه أن لـديهم هـذه القـدرة، فمرتفعـوا تقـدير الـذات عىل 
يؤكدون عىل قدرتهم ونقاط قوتهم وصفاتهم اإليجابية، ومنخفضـوا تقـدير الـذات 

، فـإذا (Bandura, 1989)يؤكدون عىل عيوبهم ونقاط ضعفهم وصفاتهم السـلبية 
ًرأى نفسه أكادمييا عىل أنـه فكر الشخص مثالً ىف إمكاناته الدراسية األكادميية، وإذا 

ًشخص كفء وذىك، ولديه االهتامم والرغبة، وقادر عىل متابعة الدراسـة، ومسـتعدا 
ملحاولة النجاح، وسوف يسعده العمل من خالل متطلبات النجـاح والتفـوق، ولـن 
يخىش أداء امتحان ما مثالً، أما إذا كانت الفكـرة بالسـلب نحـو املواقـف السـابقة، 

 . لفرد بذلك، ولن يجرؤ عىل محاولة السلوكفلن يستمتع ا

إن حسن تقدير الفرد لذاته هو روح تلك الذات، ورس الصحة النفسـية للفـرد، 
ْوهو مَقوم يعطى املعنى للحياة اإلنسانية، وهو مفهـوم مصـدره التفاعـل اإلنسـاين  َّ ُ
 ويحقق للفـرد إنجـازات ذاتيـة واجتامعيـة يحصـل مـن ورائهـا عـىل إثابـة نفسـية 
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اجتامعية، ومن ثم تتحقق ذاته ويتبلور مفهومه عـن نفسـه، ولـذلك نجـد عالقـة و
إيجابية بني إنجازات الفرد وصحته النفسية، وبالتايل فـإن التقـدير اإليجـايب للـذات 
والذي ينطوي عىل اإلحساس بالقيمة الذاتية، والقدرة عىل التغلب عىل املشـكالت، 

قية يف مواجهة ضغوط الحياة، واسـتعادة واملواجهة الناجحة، تعد مصادر نفسية وا
التكيف واالستمرار ىف مواجهة الضغوط، وهكذا فـإن اسـتعادة االعتقـاد ىف الـذات 

 .وفاعليتها أساس الوقاية من تعلم العجز

 أن الحب والشعور بقيمة الذات هام املساران لتحقيق Glasserويذكر جالرس 
ين ميلكـون رؤيـة إيجابيـة عـن ذواتهـم هوية الفرد املتميزة، ولذا فإن التالميذ الـذ

يتفاعلون مع اآلخرين بشكل أفضـل مـن أولئـك الـذين ميلكـون رؤيـة سـلبية عـن 
ًذواتهم، حيث تظهر الفئة األوىل سلوكا يدل عىل الثقة بالنفس، بينام يتميـز سـلوك 
ـنفس، وإدراك أنـهـم يفتـقـدون  ـالقلق والخـجـل واالنـطـواء ـعـىل اـل ـة ـب ـة الثانـي الفـئ

 .م ىف األمورمعطيات التحك

 أن تقدير الذات مهارة متعلمـة وديناميـة وال (Kablan, 1995)ويذكر كابالن 
تستقر عند بداية السنة الخامسة فحسب، بل تنمو وتتطور ىف دائرة نشـطة طيلـة 
حياة الفرد، وتشمل هذه الدائرة عىل القلق املبـديئ عنـد حـل املشـكالت الصـعبة 

وقبول األخطاء وعـدم اعتبارهـا نهايـة العـامل، واملثابرة عند تحدى هذه املشكالت، 
ًواإلميان بأن الفرد إن كان غري قادر عىل حل املشكلة ىف األمس، قد يكون قادرا عىل 
حلها اليوم، وتطوير مبادئ هامة لدى الفرد منها اعتقاده يف التحكم إذا أراد ذلـك، 

اإلنجـازات الحقيقيـة، وإدراكه ىف أنه ميتلك معطيـات التـأثري ىف األمـور، واملثـابرة و
 .والتي هي أساس وقاية التلميذ من العجز املتعلم

 عىل العالقة التبادلية املتفاعلة بني الثقة بالذات وداللة Kablanويؤكد كابالن 
اإلنجاز والتي من بينها نقص الشـعور بـالعجز، وتـرتبط وقايـة الفـرد مـن الشـعور 

عليمـه كيفيـة تعظـيم كفاءتـه بالعجز بتحسني وتطوير تقديره لذاتـه مـن خـالل ت
ـه  ـه، واتـسـاع حيلـت ، والـقـدرة ـعـىل Resourcefulnessومـسـئوليته، واحرتاـمـه لذاـت

املواجهة، وتعليمه القدرة عىل اتخـاذ قـرارات جيـدة، وتـدعيم جهـوده عنـد حلـه 
اـلـواقعي للمـشـكالت الشخـصـية، وتـشـكيل ثقـتـه يف ذاـتـه عـنـد الـتـأثري ىف مـجـاالت 

 .اجتامعية وانجازية متنوعة

كام أن العالقة بني مفهوم الذات السالب والتحصـيل الـدرايس تبـدأ منـذ وقـت 
مبكر ىف حياة التلميذ، فهي تبدأ معه قبل دخول املدرسة ، وإذا ما قدر له أن يلتحق 
 باملدرـسـة، ويـبـدأ ىف مواجـهـة بـعـض املـسـئوليات البـسـيطة واملناـسـبة لعـمـره ـبـدت 
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ه يف أنـه لـن يسـتطيع، وهنـا تكـون األمور أمامه صـعبة، وبـدأت الشـكوك تسـاور
توقعات الفشل أكرب من توقعات النجاح لديه، وإذا ما قدر له أن يحاول ثم حـدث 
أن فشل فعالً فهنا تتأكد لديه الفكرة، ولذلك فإن األطفـال الـذين يفشـلون نتيجـة 
ًعدم ثقة ىف النفس ىف الصف األول يصبح تأخرهم مؤكـدا يف الصـف الثالـث مـثالً، 

شكيل مدركات العجز الناتجة من خربة الفشل املبدئية، وهكذا مـع تقـدم نتيجة لت
 .السنوات السيام إذا تكرر الفشل ىف حياتهم

وهنا يجب عىل املرشد أو املعلم أن يعظم من تقـدير التلميـذ لذاتـه، والـذي 
بدوره يخفض الشعور بالعجز، من خالل السلوك الواقعي باملدرسة، والتأكيـد عـىل 

 ىف مواقف تعليمية واجتامعية واقعية يسهل للتلميذ التعامـل معهـا، وضع التلميذ
ويؤكد كابالن عىل تعظيم سـلوكيات البحـث عـن العـون لـدى التلميـذ، وإذا تعـرث 
التلميذ ىف تعلمه نعطيه حرية التعبري عن غضبه، واسـتيائه مـن عـدم قدرتـه عـىل 

نويع اسـتخدام طـرق  ورضبه وعقابه، وتعليمه تFistsحل املشكالت بدالً من كفه 
حل املشكالت، وأن ننمى لديه قيم التعزيز الذايت، وعدم اإلفـراط يف توجيـه اللـوم 

، وىف هذا الشأن فإن خفض العجز املتعلم يعد دالـة ىف زيـادة Self - Blameلذاته 
ًتقدير الذات، فاملفحوصون الذين تلقوا تدريبا عالجيا لتحسني تقـدير الـذات منـت  ً

 .حكم، وانخفض شعورهم بالعجزقدراتهم عىل الت

وىف تقرير عن إرشاد املراهقني أوضح أنه كان مـن املمكـن مـن خـالل العـالج 
السلوىك واألنشطة االجتامعية املوجهة رفع مسـتوى فكـرة املـراهقني عـن أنفسـهم 
ومنو قدرتهم عىل التحكم واستبصارهم باألمور، وأن معظم أفراد العينـة كـانوا مـن 

سـنة، وكانـت مشـكالتهم ) 23-14( الذين تتفاوت أعامرهم بني املراهقني املشكلني
تتعلق باملدرسة، وبتدىن قدرتهم عىل جـذب أصـدقاء، وعمـل تفـاعالت سـوية مـع 
ًالزمالء، ومع آبائهم، نظرا لشـعورهم بـالعجز كانـت نسـبة عاليـة مـنهم يتعـاطون 

أنفسـهم، ًمرشوبات كحولية، وأن الدراسة التتبعية قد أوضـحت تحسـنا ىف ثقـتهم ب
وعمل عالقات جديدة سواء ىف البيت أو املدرسـة، كـام أن صـورة املراهـق ىف نظـر 

إىل أن جلسـات ) 1999(ويشـري شـاكر قنـديل . نفسه قد تغريت ىف االتجاه اإليجاىب
التدريب عىل توكيد الذات قد ساعدت عىل تغيري سلوك الخجل واالنسـحاب لـدى 

 التعامـل مـع زمالئهـم ومعلمـيهم، وقـد طلبة املدرسة الثانوية غري القـادرين عـىل
تدربوا عىل كيفية التحدث مع األخرين وكيف يثنون عىل حديثهم، وكيـف يتناقشـون 
 ويختلفون مـع األخـرين، ثـم تـم تـدريبهم عـىل أسـاليب توجيـه السـؤال واإلنصـات 
  لألراء، وكيف يعربون عـن مشـاعرهم بحـزم وجديـة، وقـد سـاعد كـل ذلـك ىف تغيـري

 



 العجز املتعلم
 

 110

باألخرين، وغريت أراء األخرين فيهم، وبالتاىل غريت السمة السائدة عـنهم عالقاتهم 
 . لدى األخرين، وكل ذلك انعكس عىل فكرتهم الخاصة عن ذاتهم

 أربعة عوامل متكن املرشد املدريس أو املعلم مـن (Beane, 1986)وقدم بينى 
 :إذكاء تقدير الذات، الذى يؤدى بدوره إىل خفض العجز املتعلم

أى أن إسرتاتيجية الجهد أنسب اسـرتاتيجية لتحسـني وعـى : لرتكيز عىل الجهدا  -1
 الفرد بذاته وثقته ىف إمكانياته 

مساعدة املعلمني أنفسهم عىل تطوير مهارات ترتبط بتحسني وتطـوير تقـدير  -2
 .الذات، مثل تشجيع املعلمني استقاللية التالميذ واعتامدهم عىل ذاتهم

 .د مدريس يف تطوير املنهجاستخدام خربته كمرش -3
مساعدة التالميذ عىل تطوير مهـارات معرفيـة واجتامعيـة، وأن يـدركوا أن أى  -4

إنجاز أكادميي واجتامعي داخل املدرسة يرجع إىل سامت متغرية ميكن للتلميذ 
 .التحكم فيها

بعـض ) Montgomery, 1989(وعىل غـرار مـا سـبق يقـدم مونتجـومريى 
ي يسـتطيع املعلـم مـن خاللهـا تحسـني فكـرة التلميـذ اإلجراءات العملية التـ

 : املتدنية عن نفسه يف الفصل املدريس أهمها

بوضع التلميذ ىف موقف تعليمـي يتحـداه، مـع وجـود فرصـة كبـرية : التحدي   - 
 .لنجاحه فيه

بإعطاء التلميذ الحرية عىل اتخاذ قراراته بنفسه، ومسـاعدته ىف ذلـك : الحرية  - 
 .أوالً

بعدم تقليل املعلم من شـأن أى تلميـذ ىف الفصـل، وأن يعامـل كـل : حرتام اال  - 
 .منهم باحرتام متبادل

بـحـرص املعـلـم ـعـىل تهيـئـة بيـئـة ـصـحية لـلـتعلم تـقـوم ـعـىل : دفء العالـقـة   - 
 . املساعدة والتعاطف

ًبأن يساعد املعلم التلميذ عىل معرفة أن هناك حدودا ال يتعداها ملا : التحكم   - 
ن يعمله وهى حدود مناسبة وعادلة، ويجب أن يشعر بـاألمن واألمـان ميكن أ

 .يف ظل هذه املعرفة
 بأن يهيئ املعلم خـربات الـتعلم التـي متكنـه مـن النجـاح ال الفشـل : النجاح   - 

 ).1998محمد مرىس، (

وىف هذا السياق فإن القدرة عىل التحكم ال تعتمد فقط عىل التفسـري املعـريف 
 - Selfًلفرد لديه القدرة عىل التحكم، ولكن أيضا عىل مفهوم الذات للقدرة، أو أن ا

Concept والتي متثل ثقة الفـرد ىف قدراتـه وإمكاناتـه عـىل الـتحكم، كـام تسـمى  
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 ومتثل القدرات التعليمية للتلميذ وتفسريه املعريف Self-knowledgeمبعرفة الذات 
، وىف ضـوء التعامـل مـع Self-Schemasًلها، وأحيانـا تسـمى باملخططـات الذاتيـة 

 (Neisser, 1987) كتعبري عن بنية الذات، يعـرف نـيرس Schemaالذات كمخطط 
قابلة للتعديل بواسـطة ) بكرس الراء(املخطط عىل أنه بنية داخلية للشخص املدرك 

عىل تحديـد طبيعـة املعلومـات املالمئـة وتنظيمهـا، أو :الخربة، ويعمل املخطط أوال
ـاالـتـي ـسـوف ـيـتم ال ـا، وثانـي كخـطـة أو مرـشـد لتوجـيـه النـشـاط ذا الـصـلة : ًتقاطـه

كمنفذ أيضا للخطة فهـي أسـاس االنتقـاء الـذى يعمـل ىف تجهيـز : ًباملخطط، وثالثا
 .املعلومات

ًواملخطط ال يكون نفسه مرتني أبدا، بل تتغـري وتتعـدل املخططـات باسـتمرار 
والتنبـؤات، وغالبـا مـا عند استخدامها كأساس لألحكـام والقـرارات، واالسـتنتاجات 

تتضمن مخططات الذات، متثيالت معرفية مشـتقة مـن أحـداث ومواقـف اشـرتكنا 
فيها، وكذلك متثيالت أكرث عمومية مشتقة من التصنيف والتقيـيم املتكـرر لسـلوكنا 
بواسطة أنفسنا واآلخرين املحيطني بنا، كام توجد مخططات عامة شبيهة بالسامت 

 تأىت من التصنيفات املتشابهة املتكررة للذات عرب مواقف )أنا كريم، أنا مبدع(مثل 
 .مختلفة

 املخطـط الـذايت بأنـه تعمـيامت معرفيـة (Markus,1977)ويعرف مـاركوس 
Cognitive Generalization ،عن الذات ناتجـة عـن تـراكامت الخـربات املاضـية 

ت وتعمل كمنظم وكموجه لالنتباه، وهـى جـوهر التوقعـات املسـتقبلية عـن الـذا
فالتالميـذ . ووضع األهداف، ومن ثم السـلوكيات النشـطة تجـاه تحقيـق األهـداف

ذوى املخططات الذاتية اإليجابية تزداد توقعاتهم للنجـاح يف املسـتقبل ومثـابرتهم 
عىل إنهاء املهمة، وفضالً عن ذلك نجد أن األفراد ذوى الصيغ الذاتيـة السـلبية قـد 

 والسيام عندما تكون املهمة صـعبة ويشـعرون يفشلون يف املثابرة عىل أداء املهمة،
 للتـأثر بـاملثريات املؤملـة والتغذيـة Vulnerableحيالها بالعجز وهـم أكـرث قابليـة 

املرتدة السلبية عن الذات عند أدائهم ملهمة ما يعجزون عن التحكم فيها، وعنـدما 
يعجز الفرد عن التحكم ويشعر بعدم جدوى جهده وكفاءته عـىل تخطـى املوقـف 
ًنجده يختار صيغا سلبية تضعف استمراره يف النمو والتطور، وتقلـل إعـادة تقيـيم 

ًذاته وقدراته عىل أداء املهمة تقييام إيجابيـا  وقـد تقـي ) 2005الفرحـاىت السـيد، (ً
املخططات الذاتية التالميذ من العجز والحفـاظ عـىل كفـاءتهم وعـدم استسـالمهم 

 وتقيـيم وحفـظ Encodingة تسهل ترميز لألحداث السلبية، ألن املخططات الذاتي
Retrievalـفـاألفراد ذوو املخـطـط اـلـذايت .  املعلوـمـات الخاـصـة باملـجـال أو املهـمـة 
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اإليجايب ىف مهمة ما يستخدمون مخططاتهم الذاتية هذه ىف أحكام رسيعة وصادقة 
ليك يتكيفوا مبرونة مع مختلـف أهـداف معالجـة املعلومـات، ويسـرتجعون بدقـة 

ات الخاصة باملهمة، ويستطيعون برسعة أن يرفضـوا التغذيـة الراجعـة غـري املعلوم
املتـسـقة ـمـع مخططـهـم اـلـذايت، وميتلـكـون حساـسـية مـسـتمرة للمخـطـط املتعـلـق 

، ويركــزون انتبــاههم عــىل Schema relevant Stimuliباملهمــة أو املوقــف 
 .(Cross & Markus, 1994)املعلومات وثيقة الصلة باملوضوع أو املهمة 

 إىل دور املخطـطـات يف تحدـيـد األـفـراد لـلـذات (Lehy, 1985)ويـشـري ليـهـى 
واألخر، فهي تحدد أنواع املعلومات التي سيعتربها الفرد ذات صـلة بذاتـه، وهـذه 
املخططات هى النامذج الفطرية للفكر، والتي تحدد الطريقة التي يركز بهـا الفـرد 

 وتبعـا لنمـوذج التجهيـز املخططـى انتباهه عىل املعلومات، أو يتذكر بها األحـداث
، فإن املعلومات املتسقة مـع مخطـط Schematic- Processing) تجهيز املخطط(

ما يتم تخزينهـا أو اسـرتجاعها مـن الـذاكرة، لـذلك فـإن الفـرد قـد يـدرك أو يبنـى 
املعلومات بطريقة زائفة لتتسق مع املخطط، ومـع زيـادة الـوعي بـأن الـذات قـد 

 .ر اآلخرين، فإن الفرد يصبح أكرث وعيا بذاتهًتكون موضوعا ألفكا

 أن القدرة عىل فهم املخطـط الـذايت للتالميـذ (Marsh, 1991)ويوضح مارش 
يساعد املعلم عىل فهم العوامل املختلفة التي تحصن التالميذ ضد الشعور بـالعجز 
وتنمى لديهم القدرة عىل اإلنجاز، وتكسبهم مبادئ األمل والتحكم وصـالبة الـذات 

 .عىل تخطى الصعاب والعقبات

واملخطط الذايت للفرد يف موضوع ما قد ميكنه مـن التنبـؤ بسـلوكه املسـتقبيل 
ـريوس  ـاركوس وـن ـامها ـم ـة (Markus & Nurius, 1986)وـس ـذات املحتمـل  باـل

Possible Selves أي الذات املستقبلية التي تشعر الفرد باإلنجـاز والسـيطرة عـىل 
ظيم سلوكياته مبا يقي الفرد يف املستقبل من الشـعور املوقف والشعور بالتحكم،وتن

صفات الذات ىف (بعدم جدوى جهده ىف تخطى أية مهمة وتعمل الذوات املحتملة 
عىل مساعدة الناس عىل أن يبنوا أهدافهم، ويطوروا سلوكهم ) وقت ما ىف املستقبل

 .بحيث ميكنهم تحقيق هذه األهداف

ملة عبارة عن العالقة بـني الحالـة الحاليـة وتشري الدراسات إىل أن الذات املحت
للفرد والنتائج املرغوبة، وأن أكرث األنشطة حيوية للذات املمكنة هى إيجادها لدى 
ًالفرد استعدادا وتفسريا عقالنيا للنجاح والفشل، وإدراك فاعلية جهد الفرد يف إنجاز  ً 
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وضح الشـكل التـايل أهدافه، وأن هذا اإلنجاز تحت يديه ويستطيع التحكم فيه، وي
 . عالقة الذات املمكنة بوقاية الفرد من العجز

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cross & Markus,1994) 

 
 الذات املحتملة بأنها الجانـب مـن معرفتنـا Markusهذا وقد عرف ماركوس 

للذات والذي يتعلق بالكيفية التي يفكر فيها الفرد ىف املسـتقبل، فالـذات املمكنـة 
 التي نتطلع إليها، وقد تكون الذات التي مبقدورنا أن نكون قد تكون الذات املثالية

عليها، وقد تكون الذات التي نأمل ىف تحقيقها، وقد تشمل الذات الناجحة، والذات 
ًاملبدعة، والذات املثرية لإلعجـاب، والـذات املتسـامحة واملتسـامية، وهـذه جميعـا 

لتحكم، وال تنطـوي ىف ًذوات ممكنة ومرغوب فيها، وهى جميعا ذوات قادرة عىل ا
داخلها عىل معطيات العجز، وتفرس بواقعية األحداث، وعىل الجانب اآلخـر توجـد 
ذوات ممكنة أخرى غري مرغوب فيها مثل الذات الكئيبـة أو الكحوليـة أو العاطلـة 
عن العمل والذات عدمية الفائدة وهى الذات املستسلمة العاجزة والتـي تكتسـب 

 ...أس العجز وأحيانا تكتسب الي

ًومن ثم نجد أن لدى الفرد مخزونا من الذوات املحتملة ميكن النظر إليها كمظهر 
معريف ألهداف الفرد وطموحاته ودوافعه، وما يهدده، فعندما يأمل مثالً أحد خريجـو 
الجامعة يف إيجاد عمل ميكنه من تحقيق النجاح،وبذلك تصـبح الـذات املمكنـة هـي 

  يخىش خريجي كليـة التجـارة مـثالً البطالـة أو الفشـل النجاح أو الذات الناجحة، وقد
ـة  ـتقبلية واملتعلـق ـة أو املـس ـه املمكـن ـكل ذاـت ـذلك تتـش ـب، وـب ـل مناـس ـاد عـم  ىف إيـج

 

 
املخطط الذايت ىف املجال 

  املهمةأو

 
العزو للقدرة أو املهارة 

 ىف املجال

 
تطور وتنشط الذات 
املمكنة من خالل 

 اإلرشاد املعريف

األفكار املتعلقة 
باملهمة 
 واملشاعر

أداء فعال 
واإلحساس 
 بالتحكم 
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بهذا املجال عىل أساس من احتامل الفشل أو الخـوف مـن املسـتقبل املهنـي، وقـد 
ة بـني يعمم هذا الخوف عىل مجاالت حياتية أخرى بسبب االقرتان الذي يقوم عـاد

 . املحاوالت الحياتية املختلفة

باإلضافة إىل ذلك هناك الذات املؤقتة، والتي تشري إىل إدراك غري ثابت يحملـه 
ًالفرد فرتة وجيزة، ثم يتخىل عنه، وقد يكون مرغوبا فيه، أو غري ذلك معتمـدا عـىل  ً
املوقف الذى يجد املرء نفسـه فيـه، ويتـأثر هـذا النـوع مـن تقـدير الـذات مبـزاج 
الشخص وحالته العاطفية وخرباته الذاتية، وهناك أيضـا الـذات االجتامعيـة والتـي 
ًتشري إىل تصور الفـرد لتقويم اآلخرين له معتمدا يف ذلـك عـىل أقـوالهم وأفعـالهم 

فمفهوم الذات االجتامعي يتطور نتيجة تفاعل الفرد مع املجتمع، فـالفرد ىف . نحوه
ه وطموحاته يف ضوء تقديرات اآلخـرين لـه إىل البداية يقدر قدراته وحاجاته، وقيم

أن يصل إىل مرحلة من النمو يكون قادرا عندها عىل فهم وتفسريات أقوال وأفعال 
 . اآلخرين نحوه، يبدأ بعدها بتطوير تقدير ذاته األسايس

 فهي عبارة عن الحالة التي يتمنى املرء أن يكون Ideal-Selfأما الذات املثالية 
يتعلق منها بالجانب الجسمي أو النفيس أو كلـيهام معـا، ومنهـا مـا عليها سواء ما 

ًكان ممكن التحقيق ومنها ما كان غري ذلك معتمدا عىل مدى سيطرة تقدير الذات 
ـرد ـدى الـف ـواقعي أو اـملـدرك ـل ـذات املتوقـعـة . اـل ـا اـل ، وـهـى ذات Ought-Selfأـم

هـات الـذات ، وتشـمل موج)الشخص الذى نشعر أنه ينبغي علينـا أن نكـون مثلـه
املثالية السامت التي تساعد عىل مجاراة طموحاتك، أما موجهات الـذات املتوقعـة 

 .فهي تلك السامت التي تساعدك عىل الوفاء بالتزاماتك

ويذكر ماركوس أن هذه الذوات تتصف بالخصوصية واالنفرادية وذلك انطالقا 
ركوس إىل أهميـة هـذه من البنية املعرفية املتعلقة بالذات لدى األفراد، ويضيف ما

ًالذوات ودرجة تطورها معرفيا وانفعاليا ودرجة ارتباطها بخطـط الفـرد املسـتقبلية  ً
 ....واسرتاتيجياته السلوكية ،وبقدرته عىل التكيف مع األمور واألحداث التي مير بها 

وتربز أهميه الذاوت املحتملة من خالل وظيفتهـا كحـوافز للسـلوك باعتبارهـا 
رد نحو اإلقدام أو اإلحجام عن القيام بعمل معني، وهى بذلك تؤخر ذوات تدفع الف

السلوك وتوجه مجراه ىف املستقبل، كام أن لها وظيفة أخرى هى أنهـا تقـدم سـياقا 
، self - workingًأو وسطا ميكن من خالله تفسري وتقييم الذات الراهنة أو العاملة 

  وهى ىف عزلـة ،إذ أن تفسـريها فصفات الذات وقدرتها وسلوكاتها ال ميكن تحقيقها
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يستند إىل سياق من اإلمكانيات املحيطة بالذات، وتتأثر الذوات املحتملـة بعوامـل 
منها السياق االجتامعي، والطموحـات والحالـة العاطفيـة ومسـتوى دافعيـة الفـرد 
وهذه عوامل قد تكون مسببة أو واقية مـن العجـز املـتعلم، وشـعور الـذات بأنهـا 

 . ئدة أو القيمة، ومن ثم يأسها ىف كل املواقف التي متر بهعدمية الفا
 

 تقدير الذات ىف ضوء منوذج العزو السببي

بطريقة مشابهة ملخطط الذات يعترب منوذج العزو الذى يتبنـاه الفـرد لتفسـري 
األحداث األكادميية ضمن العوامل السـيكولوجية محتملـة التـأثري يف صـورة تقـدير 

، وهنا يشرتط الـتعلم النـاجح مـن الفـرد إدراك التعزيـزات الذات والنجاح املدريس
ًواملنـافع أو االحباـطـات عـىل أنـهـا تـرتبط ـسـببيا بنشـاطه الـخـاص، ولـيس بعواـمـل 

، ومن هنـا تفيـد نظريـة العجـز (Meyer, 1987)خارجية ال يستطيع التحكم فيها 
 اإلنجـاز املتعلم أن شعور الفرد بعدم القدرة عىل التحكم يف عوامل بلـوغ مسـتوى

املرغوب يؤدى به إىل تقدير باخس ومتدن للذات، وتوقع ضعيف بإمكانية النجاح، 
.) مـام يرتتـب عنـه تقـدير ضـعيف للـذات وهكـذا(وبالتايل أداء ال يفي باملطلوب 

وعندها قد يجد الفرد نفسه داخل حلقة تقرتن فيهـا األسـباب بالنتـائج يف االتجـاه 
 .ها دون معالجة دقيقة لحالته تلكالسالب، وقد يصعب عليه الخروج من

وملا كانت عمليـة عـزو النجـاح والفشـل األكـادميي مرتبطـة عـىل نحـو وثيـق 
 وهو تكوين معريف افرتايض مـنظم ومـتعلم للمـدركات الشـعورية -مبفهوم الذات 

 ومـدى -والقدرات الخاصة بالذات، ويعرب عن تصورات الفرد لخصائصـه املختلفـة 
ن الباحثني بإجراء عدد من الدراسـات تناولـت العالقـة بـني قام عدد م. وعيه بذاته

 -مفهوم الذات وعزو النجاح والفشل األكادميي، أسفرت هـذه النتـائج يف مجملهـا 
عن تضمينات تربوية هامة، فقد تبني أن الطالب ذوى املستوى املرتفـع أو املتـدين 

ة كالقـدرة من حيث مفهوم الذات ينسبون نجاحهم أو فشـلهم إىل أسـباب داخليـ
 وأشارت نتائج دراسات أخرى إىل أن بعـض (Blumenfeld,1992)والجهد واملثابرة 

ًالطالب يعـزون نجـاحهم إىل عوامـل داخليـة تأكيـدا لـذواتهم، وينسـبون فشـلهم 
كميكـانزم دفـاعي يحـافظون بـه ) مثل صعوبة املادة أو االمتحان(لعوامل خارجية 

سـفر عـن حـاالت مـن سـوء التكيـف مـع عىل احرتامهم ألنفسهم األمر الذى قد ي
، وأـشـارت نـتـائج (Dweck, 2000)أنفـسـهم وـمـع الـعـامل الـخـارجي املـحـيط بـهـم 

 إىل وجود ارتباط إيجايب بني تقدير الذات ونزعات - ىف هذا الصدد -دراسات أخرى 
الفرحـاىت (املتعلم ىف عزو نجاحه لقدراته الشخصية الخاصة، واملمكن التحكم فيهـا 

 ).2004السيد، 



 العجز املتعلم
 

 116

 أن عـددا كبـريا (Self-Worth)وىف نفس االتجاه تفرتض نظرية قيمـة الـذات 
من سلوكيات الفرد تهدف إىل املحافظة عـىل إدراك إيجـايب للـذات، مـام يـؤدى يف 

) كصعوبة املهمـة( بعض الحاالت إىل عزو الفشل عند حدوثه لعوامل خارجية ثابتة
تـب عـن هـذه االتجـاه يف تفسـري ومـا يرت) كالحظ أو الجهد غري الكـايف(أو متغرية 

 يـزداد اعتقـاد - رغم بـذل الجهـد -األحداث املدرسية، أنه ىف حالة الفشل املدريس 
الفرد يف ضعف قدرته عىل اإلنجـاز، وعنـدها يصـبح تفـادى بـذل الجهـد مـن بـني 
االسرتاتيجيات التي يلجأ إليها للوقاية من مخاطر فقد قيمة الـذات، مـام يـفرس ىف 

 نقص املثابرة ىف العمل الذي يؤدى إىل ضـعف مسـتوى األداء بحيـث هذه الحاالت
 . تكون النتيجة مشابهة لتلك التي سبق ذكرها عند الحديث عن العجز املتعلم

 نظريـة إثبـات (Swann, et al, 1996)وىف هذا السياق طبق سـوان وآخـرون 
 أن لـديهم  عىل ذوى العجز املتعلم االكتئاىب حيث تبـنيSelf-Verificationالذات 

ألن لـديهم مـيالً أكـرب ) الـرفض مـن األشـخاص اآلخـرين(نزعة للرفض البينشخىص 
ًوقوى لالنجذاب لألشـخاص الـذين يقيمـونهم تقيـيام سـلبيا أى يبحثـون أكـرث عـن  ً

ً وهم أكرث رفضـا مـن - من اآلخرين Negative Feedbackالتغذية املرتدة السلبية 
ـذين ال  ـة باألـشـخاص اـل ـتعلم، ويعتـقـدون يف اآلـخـرين مقارـن ـالعجز اـمل يـشـعرون ـب

 . كفاءتهم عىل التحكم

 إىل أن الفـرد الـذي مييـل إىل (Joiner, et al, 1997)ويشـري جـوينز وآخـرون 
إدراك التغذية املرتدة السلبية من رفيقه أكرث قابلية لالكتئاب عندما يشعر بـالعجز 

ور الـذي ال يطـاق ًاملتعلم وانخفاض مفهوم الـذات، وهـو أكـرث يأسـا كنـاتج للشـع
 .بالعجز

 : إىل ما يأىت(Swann, et al, 1992)وىف هذا السياق أشارت سوانن 

ًعندما نعطى اختيارا بني التقييم اإليجايب والسلبي لفرد يشـعر بـالعجز نجـده   -1
 .يتجه إىل التقييامت السلبية من اآلخرين

نجـدهم عندما يكـون للتالميـذ ذوى الشـعور بـالعجز مفهـوم ذات مـنخفض  -2
 .يعرتضون عىل التغذية املرتدة اإليجابية ويتقبلون التغذية املرتدة السلبية

يرتبط البحث عن التغذية املرتدة السلبية بالـدالالت املعرفيـة املشـوهة مثـل   -3
 . تقدير الذات املنخفض والعزو السببي للعجز

  (Butler & Whipple, 1983)وعـىل نفـس املنـوال أجـرى بـوتلر وهويبـل 
راسة عن عالقة تقدير الذات مبعارف العجز املتعلم لدى طالب الجامعـة أظهـرت د

 النتائج أن الطالب ذوى التقدير املنخفض للذات هم الطالب الـذين تظهـر لـديهم 
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 السلبية عـن الـذات والعـامل واملسـتقبل، Automatic Thoughtsاألفكار التلقائية 
وانتهـت .  بـذوي التقـدير املرتفـع للـذاتوهم أكرث قابلية ملعاناة االكتئاب مقارنـة

 تعظم من تقـدير Therapeutic Practicesالدراسة إىل أن أفضل مامرسة عالجية 
الذات هى املامرسة التي تعتمد عىل تعديل املعـارف املشـوهة واألفكـار التلقائيـة 
السلبية عن الـذات والعـامل واملسـتقبل، وتعلـم الـتحكم مـن خـالل مفهـوم األمـل 

 . ، وأن يتعلم الفرد أن هناك عالقة بني النتائج واألسباباملتعلم
 

 تنمية تقدير الذات

اليوجد مجال للشك أن درجة توافق الفرد مع البيئة تعتمد بشكل أساىس عىل 
مفهوم الفرد لذاته، وكلنا يعرف أن الفرد يعيش ىف وسط اجتامعى يؤثر فيه ويتأثر 

ن لذاتـه اليتـأىت إال مـن خـالل فهمـه به، ومن ثم البد من القـول بـأن فهـم اإلنسـا
ولـىك ينمـو مفهـوم الـذات بشـكل . لألخرين، واليتم ذلك إال من خالل فهمه لذاته

 : سليم يجب أن نعزز ما يأىت

  مشاركة األخرين عواطفهم-1

وهنا ميكن القـول بـأن عـىل اإلنسـان أن يـرى ويسـمع ويشـعر مـع األخـرين 
ن بني النظرة املوضوعية لألخرين والنظـرة وأهمية هذه املشاركة تتضح ىف أنها تواز

الشخصية للذات، وهنا يتخلص الفرد من واقعه وأفكاره الذاتية ليـتمكن مـن فهـم 
إكتشـفت أننـى كـل النـاس ومـن ثـم "ذاته من خالل اآلخرين، فيقول أريك فـروم 

 ".اكتشفت نفىس من خالل اكتشاىف لكل الناس والعكس صحيح

 خرين األمانة واالنفتاح عىل اآل-2

إن األماـنـة واالنفـتـاح ـعـىل األـخـرين ليـسـا ـبـاألمر اليـسـري ـعـىل غالبـيـة الـنـاس 
وتتطلبان درجة عالية من الشجاعة، لكـن هـل هـام وحـدهام السـبيل إىل تكـوين 
أرضيات مشرتكة وحقيقية للتواصل االجتامعى؟ إن التعبـري عـن الشـعور الحقيقـى 

 .لها التفاعل االجتامعى املجدىواالتجاهات هى القنوات الرئيسة التى مير من خال

  اإلصغاء الجيد-3

اليعنى االصغاء الجيـد انتظـار املتحـدث أن ينهـى كالمـه بـل هـو استكشـاف 
للكيفية التى يرى بها املتحدث هذا العامل فهى محاولة لفهم شعور الفرد، ومعرفـة 

 . الرسالة التى يريد أن يوصلها

ن انشغال املسـتمع بذاتـه وأهميـة إن عدم القدرة عىل اإلصغاء الجيد تعبري ع
 . هذه الذات وعدم تركه فرصة للتفاعل االجتامعى السليم
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 العجز املتعلم والخوف من النجاح: القضية السادسة
 ىف Fear Of Success دراسـة الخـوف مـن النجـاح Horner" هـورنر"بـدأت 

رة مبـا النصف الثاين من ستينيات القرن املايض ىف جامعـة ميتشـجان بأمريكـا متـأث
طرحه ماكليالند واتكنسون ىف سلسلة مـن الدراسـات واملقـاالت تـتقىص املتغـريات 
النفسية واالجتامعية الكامنة وراء الخوف مـن النجـاح، والخـوف مـن النجـاح هـو 
توقع الفـرد للنتـائج السـلبية املرتتبـة عـىل النجـاح مثـل فقـد األصـدقاء والشـعور 

حقد أو حسد اآلخرين، مام يجعـل الفـرد بالوحدة وزيادة املسؤولية، والخوف من 
واستنتجت هورنر أن اإلناث أعىل خوفا من النجـاح، إذ . يخاف من النجاح ويتجنبه

ترى أن اإلناث متلن إىل الخوف والقلق من النجاح بسبب توقعهن أن هـذا النجـاح 
غري مفروش بالورود، وسينجم عنه نتائج سـلبية كاإلحسـاس بالنبـذ االجتامعـي، أو 

 .ًور بفقدان األنوثة، وقدرا من العدوانيةالشع

فضالً عن رصاع األنثى بني رغبتها ىف النجاح وتحقيق الذات وبـني خوفهـا مـن 
اآلثار املرتتبة عىل النجاح، مام يبني وصول نسبة اإلناث الذين يخافون مـن النجـاح 

ذا فقط من الذكور الجـامعيني، فـإ%) 9(من اإلناث الجامعيات، وحوايل %) 62(إىل 
كان الرجل يخىش الفشل فإن املرأة ال تخىش الفشـل فقـط ولكنهـا تـخىش النجـاح 
ًأيضا، فإذا فشلت ومل تحقق توقعـات املجتمـع أو مسـتويات األداء املطلوبـة، فـإن 

املجتمع يلومهـا وتلـوم ذاتهـا، وإذا نجحـت يف تحقيـق املسـتويات املطلوبـة فـإن 
الخـوف مـن النجـاح لـدى اإلنـاث ىف  دادًاملجتمع يلومها وتلوم ذاتها أيضا، كام ويز

مقارنـة بـاملواقف التقليديـة ) مثل التدريس يف كلية الطب(املواقف غري التقليدية 
 .(Dweck, 2000)) مثل التدريس ىف املدرسة االبتدائية(

وأشارت هـورنر إىل أن حـاالت اإلنجـاز التنافسـية تـدفع باإلنـاث إىل أن يكـن 
َن ال يخفن الفشل فقط، بل يخفن النجاح أيضا، مقيدات بروابط مزدوجة حيث إنه

 االجتامعية السائدة تنظـر إىل الكفـاءة -وهذه الفكرة تشري إىل أن الصورة الذهنية 
واالستقالل والتنافس، واإلنجاز العقيل عـىل أنهـا صـفات غـري متسـقة مـع األنوثـة، 

له نتائج سـلبية لذلك تتوقع اإلناث أن النجاح ىف املواقف املتعلقة باإلنجاز سيكون 
، وهذا التوقع يثري خوف النجاح الـذي يـؤدى إىل كـف األداء، وبـذلك فإنـه خـوف 

ًاألول هـو االعتقـاد السـائد بـأن إنجـاز اإلنـاث املرتفـع يعـد مهـددا :ثنايئ القطب 
الخوف من "والثاين هو النتائج السلبية املتوقعة للنجاح، وبذلك فإن دافع . ألنوثتها
لق عليه الخوف من نتائج النجـاح، أو الخـوف مـن تبعـات أو ميكن أن نط" النجاح

 ".الخوف املرتبط بالنجاح"أعباء النجاح، أو 
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وىف هذا الشأن قـد ينشـأ دافـع الخـوف مـن النجـاح مـن الصـورة التقليديـة 
للمجتمع عن األنثى، والتي تقود إىل توقـع فقـدان األنوثـة بسـبب النجـاح، وهـذا 

ل اإلنجـاز، ويـدفعهن لـيكن قلقـات حيـنام يحققـن التوقع يدفعهن إىل الرصاع حو
ًنجاحا أو يكن قريبات من تحقيق هذا النجاح، كـام أن اإلنـاث ىف مرحلـة الدراسـة 
ميلن إىل التواكل ويفضلن النجاح ىف املدرسة، ولكنهن ىف بدايـة سـن البلـوغ، ومـع 

 .ازدياد الوعي بالدور األنثوي يصبحن أقل موافقة عىل نجاحهن األكادميي

والجدير بالذكر أن هورىن ربطت الخوف من النجاح بعصاب النجاح، وأشـارت 
، ينشأ من خالل الخربات التي يركز فيهـا Success Neurosisإىل أن عصاب النجاح 

فاألرسة التي ترغب أو تضـع أهميـة كبـرية .. الوالدان عىل املنافسة واملكسب فقط 
 الطفـل يقـع يف رصاع بـني رغبتـه ىف عىل أن يكون إبنها أو إبنتها األوىل تجعل هذا

التفوق وإرضاء الوالدين وخوفه من النجاح الذي يـؤدى إىل حقـد أقرانـه وغـريتهم 
منه، وفقدانه ملحبتهم، وأضافت هورىن أن األشخاص الخائفني مـن النجـاح أقـل يف 
ًالشعور بالقيمة والثقة، وأكرث إحباطا وعجزا بشأن قدرتهم عـىل الوفـاء بالتوقعـات 

 . وضعوها ألنفسهمالتي

وىف هذا السياق ميكن تعريف الخوف من النجاح، أو الـدافع لتجنـب النجـاح 
عىل أنه ميل دافعي ثابت يظهر من خـالل القلـق، الـذي يكـف، أو يعطـل سـلوك 
اإلنجاز، ويؤدى إىل بعض اآلثار السـالبة للنجـاح يف مواقـف اإلنجـاز، كـالرفض مـن 

بـأن هـؤالء ) 1989(قـول شـاكر قنـديل اآلخرين ونقص تقدير الـذات، وعـىل حـد 
التالميذ فئة اهتزت ثقتهم بأنفسهم ويخشون النجاح، ويف نفس الوقت ال يتمنـون 
الفشل بل ويكرهونه، وتفسريهم لهذا التناقض أنهـم يشـعرون بـأن النجـاح يباعـد 
بينهم وبني اآلخرين، فهم إن تفوقوا عىل زمالئهم، فسوف ينفصـلون عـنهم بحـاجز 

ًف يضمر اآلخرون يف أنفسهم شـيئا نحـوهم مـثلام يفعـل النـاس إزاء النجاح، وسو
 ...السابقني ىف مشوار الحياة 

ويحدث الخوف من النجاح طبقا لنظرية العجـز املـتعلم عنـدما يـدرك الفـرد 
عدم القدرة عىل التحكم يف األحداث، أو عندما يعتقد الفرد أن سلوكه لـن يـؤثر ىف 

لوك، ومن ثم يشعر بانخفاض تقدير الذات ونقص الشعور النتائج املرتتبة عىل هذا الس
بالكفاءة والقدرة عىل التحكم، وىف النهاية يكون إدراك الفشـل والعجـز، وميتـد توقـع 
الفشل من املايض إىل املستقبل فيكون العجز، فـال أمـل ىف املسـتقبل وال جـدوى مـن 

  ع الفـرد النجـاح ويخـافاملحاولة طاملا أنها محكـوم عليهـا بالفشـل، وبالتـايل ال يتوقـ
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مـنـه، وإذا نـجـح فإـنـه يـعـزو ـهـذا النـجـاح إىل أـسـباب خارجـيـة كالـصـدفة والـحـظ 
 ..ومساعدة اآلخرين 

 إىل وـجـود عالـقـة ـبـني Causal Attributionوتـشـري نظرـيـة الـعـزو الـسـببى 
أسلوب العزو والخوف من النجاح، فاألشخاص األكرث خوفا من النجاح ال يعتقـدون 

جاحهم ىف املستقبل ألنهم يعتقدون أن ما حققوه من نجـاح يعـود إىل ىف إمكانية ن
وبالتايل فإن ما حدث )  مساعدة اآلخرين- الحظ -الصدفة (أسباب خارجية متغرية 

بالصدفة أو الحظ ال ميكن أن يتكرر إال بالصدفة أو الحظ، ومن ثم يشعرون بعـدم 
ذا الفشل إىل أسباب ثابتة القيمة وعدم الكفاية ويتوقعون الفشل، ويتعاظم عزو ه

ىف أن الخـوف مـن ) 1979(وهذا ما وثقـه يحيـى الرخـاوى ) مثل انخفاض القدرة(
النجاح ينشأ عندما يدرك الفرد أن نجاحه السابق قـد جـاء بالصـدفة، وأن مـا جـاء 
بالصدفة قد يـذهب بالصـدفة أو قـد ال يجـيء إال بالصـدفة وبالتـايل يظهـر عـدم 

ال يعرف حقيقة مصدرها أو كيفية تكرارها وبالتـايل يعلـن طأمنينة الفرد إىل فرحة 
 وهـو اكتئـاب غـري Success Depressionاكتئابـه ويطلـق عليـه اكتئـاب النجـاح 

مناـسـب للموـقـف، ويظـهـر ىف أعـقـاب تحقـيـق الـفـرد لـهـدف طاـملـا متـنـى تحقيـقـه 
. كحصوله عىل الدكتوراه مثالً وىف نفس الوقت ال يسـتمتع مبـردودات هـذا الهـدف

 :  هذا السياق يحلل الرخاوى الخوف من النجاح ىف عالقته بالعجز ىف ضوء أنهوىف

يرتبط تحقيق الفرد لهدف معني مبواجهة مرحلة جديدة غامضة والوعي بهذه   -1
املرحلة قد يصاحبه مسؤوليات جديدة تحرم الناجح من بهجة التمتع بالهدف 

 .األول

غريه مـن اآلخـرين، مـام يـؤدى قد يؤدى تحقيق هدف معني إىل حقد وحسد   -2
إىل شعور الفرد بالوحدة، وبالتايل فاملزيد مـن النجـاح هـو مزيـد مـن العجـز 

 . واالكتئاب

قد يعنى نجاح الفرد من وجهة نظر الخائف من النجـاح أنانيتـه، وذلـك ألنـه  -3
ينفصل عن عالقاته ىف سبيل التميز عن اآلخـرين وبـذلك يقـع الفـرد يف رصاع، 

 . ًالنجاح ولكنه يرغب أيضا ىف استمرار عالقته باآلخرينفهو يرغب ىف 

 أن الـتحكم املـدرك قـد - اتفاقا مع الرخـاوى -وتضيف نظرية العجز املتعلم 
يؤدى إىل أشكال مختلفة من العجز والسيام العجـز املـرتبط بـإدراك نقـص القـدرة 

سـتمتاع  أي إدراك الشخص يف نقص اسـتطاعته باالPerceived Inabilityوالكفاءة 
 فاألفراد الذين يشعرون بالقدرة عـىل ) اكتئاب نجاح(بالنتائج اإليجابية التي حققها 
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إنجاز األهداف املرغوبة، وىف نفس الوقـت ال يسـتطيعون التلـذذ بهـذه اإلنجـازات 
هم أكرث عرضة لتعلم العجز، وقد يخافون من نجاحهم، بل قد يتجنبـون نجـاحهم، 

مشوهة أنهم لن يستطيعوا، أو ليس لديهم القـدرة وال يسعدون به لوجود معارف 
عىل تنويع االستمتاع بهذا النجاح، ومن ثم يتشكل لديهم الشعور بأن نجـاحهم أىت 
بالصدفة، ولن يتكرر إال بالصدفة، وبالتايل فإن أنسب عالج لهذه الفئة هـو الرتكيـز 

التي يحققونهـا عىل تعليم األفراد إسرتاتيجيات استمتاع مختلفة يف ضوء النجاحات 
(Bryant, 1989). 

 ,Galman & Michael)وىف نفس االتجـاه أظهـرت دراسـة جاملـان ومايكـل 
 أن ذوى العجز املتعلم أكرث خوفا من النجاح ألنهم يعتقـدون أنهـم نجحـوا (1983

بسبب عوامل خارجية كالصدفة والقدر، ولذلك فإن هذا النجاح قد ال يتكرر، بينام 
ًكم أقل خوفا من النجاح وأكـرث إيجابيـة واقتحامـا للمواقـف ذوى القدرة عىل التح

ًوأكرث اعتامدا عىل ذاتهم،ويرجعون النجاح والفشل لبذلهم للجهد، ومن ثم يدركون 
 .أنهم ميتلكون معطيات النجاح التى تؤهلهم إىل عدم الخوف من النجاح

قدير  أن الخائفني من النجاح يتصفون بت(Pappo, 1983)وأضافت دراسة بابو 
ًالذات السلبي، مبعنى أن األشخاص الذين يقيمون ذواتهم تقييام سلبيا أكـرث خوفـا  ً
من النجاح، ويرتبط الخوف من النجاح بقلق االمتحـان وانخفـاض األداء األكـادميي 
واعتقاد الفرد يف التحكم الخارجي، وأن النجاح يـأيت بالصـدفة أو بـالحظ أو تلعـب 

 .كربفيه الظروف الخارجية الدور األ

وظهر ارتباط سلبي بـني هويـة األنـا والخـوف مـن النجـاح، وأن الخـوف مـن 
النجاح ال يرتبط فقط بتشتت الهوية بل مبتغريات وثيقة الصلة بالعجز املتعلم مثل 
عدم جدوى الجهد ،وتدىن أى صفات إيجابية يشعر بها الفرد، ونقص الكفايـة عـىل 

 مواقف اإلنجـاز واملواقـف االجتامعيـة اختيار املستقبل املهني، ونقص التوكيدية ىف
(Dweck, 2000). 

وىف هذا الشأن يذكر روتر أن الخوف من النجاح قد يكون مصدره الخوف من 
، والذي يعنى إدراك الفرد أن النجـاح قـد يـؤدى إىل حـوادث Fear Of Fateالقدر 

ا الفـرد هو االتجاهـات السـلبية التـي اكتسـبه) لروتر(ًوالقدر طبقا، . حياتية سلبية
خالل خرباته السابقة مع قوى خارجية قوية كان لها األثر يف تحديد ما يالقيـه مـن 
تعزيز إيجايب أو سلبي أكـرث مـام لقدراتـه أو إمكاناتـه الذاتيـة، ويتمثـل ىف اعتقـاد 
الفرد بأنه ال ميكن أن يـؤثر يف مسـار األحـداث، إذ أن األميـان بالقـدر يشـري إىل أن 

بية والسلبية ال يرتبط بسلوك الشخص، حيث أنها تقع خارج إدراك الحوادث اإليجا
 .سيطرته الشخصية
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وقد يكون مصدر الخوف من النجاح الخـوف مـن الفشـل، أو اكتسـاب الفـرد 
عدم القدرة عىل الحفاظ عىل النجاح، وليس الخوف من النجـاح ذاتـه، إذ أن تـأثري 

قد متنعه من السـعي ًالخوف من الفشل ىف تحقيق هدف ما قد يكون كبريا لدرجة 
ًنحوه تجنبا الحتامالت الفشل، ورمبا يكون دافع اجتامعي متعلم تسـتثريه املواقـف 

 . التنافسية عندما يخاف الفرد، ويشعر بأن النجاح يؤدى إىل نتائج سالبة

 يعـرف Cognitive Dissonance Theoryوىف ضـوء نظريـة التنـافر املعـرىف 
القلق ناتجة عـن الرصاع بـني دوافـع اإلنجـاز الخوف من النجاح عىل أنه حالة من 

والرغبة ىف التطابق مع اآلخرين أو التفوق عليهم، فالرصاع يؤدى إىل تجنب النجاح 
ًمن خالل إدراك الفـرد لالخـتالف بينـه وبـني اآلخـرين مـام يولـد ضـيقا ورغبـة ىف 

ه التطابق ومن أجل الرغبة ىف البحث عن آخرين متشابهني للفرد لـىك يقـارن نفسـ
ًبهم تجنبا لالنحراف الذى يوجد ضغطا لىك يتامثل الفرد مع اآلخرين، وبـذلك فـإن 

الفرد الذي يعمل بصـورة أفضـل مـن اآلخـرين وبدرجـة جيـدة فإنـه سـيكون أول 
 . شخص يتوقف عن العمل

وىف هذا املضامر ميكن استخدم مفهوم الخوف من الفشل لرشح الخـوف مـن 
 النجاح يتم تحويله يف عقل الشـخص الـذي النجاح، حيث إن الخوف الحقيقي من

يخاف النجاح إىل خوف من الفشل، فالخوف الظـاهري مـن النجـاح قـد يكـون ىف 
أعامق الخوف من الفشل، وأن محاوالت االنتحار واملرض الفجايئ بعد الرتقيـة مـثالً 
. هى أمثلة جيدة إليضاح التداخل بـني الخـوف مـن النجـاح والخـوف مـن الفشـل

نخفض لإلنجاز يؤدى إىل سلوك تجنب النجاح العتقـادات معرفيـة لـدى فالتوقع امل
ىف عىل مهدى، سعد عزيز، (الفرد بشعوره بالعجز عىل تحقيق أهدافه ىف املستقبل 

وتؤثر طريقة تفكـري الفـرد ونظـام معتقداتـه وكيفيـة تفسـريه للنجـاح ) 10: 1998
ًوقعـا للنجـاح وإدراكـا لـه وتوقعه له ىف إقدامه عىل النجاح أو خوفه منه، فاألكرث ت ً

ًأكرث دافعية وإنجازا وأقل خوفا من النتائج املرتتبة عىل النجاح ً . 

 
 العجز املتعلم وقلق االختبار: القضية السابعة

ميكن استخدام مفهوم قلق االختبار ليشري إىل ما ينتهي إليـه الفـرد مـن حالـة 
  االختبـار، وبهـذا املعنـى نفسية نتيجة اعتقاده ىف نقص قدرته عىل التحكم يف موقـف

ًقد يكون قلق االختبار إيجابيا يبعث عىل اإلطمئنان واإلرتياح الـنفيس نتيجـة العتقـاد 
  الفرد بقدرته عىل التحكم، وأن موضوع االختبـار داخـل نطـاق سـيطرته، وقـد يكـون
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ًقلق االختبار سالبا يبعث عىل القلق والتوتر ومن ثـم ضـعف األداء بسـبب شـعور 

 . بالعجز حيال موضوع االختبارالفرد 

وتشري الدراسات إىل أن ذوى قلق االختبار املرتفع هم من يحصلون عىل نتائج 
دراسية أسوأ وال يشاركون ىف الربامج واألنشطة الطالبية، وهم أكرث احتامال يف عـدم 
إنهاء الربامج الدراسية، وأكرث قابلية للقيام بسلوك مختل نتيجة ضـغوط الفشـل، أو 

، والشـعور بعـدم كفـاءة الـذات، وهـم أكـرث مـيال للـوم Inducedيحاء بـالعجز اإل
أنفسهم عن جميع النتائج السيئة التي تحدث لهم، وبهـذا املعنـى تتشـابه سـامت 

 ;Fincham,1988)ذوى العجـز املـتعلم مـع سـامت ذوى قلـق االختبـار املرتفـع 
fincham et al, 1989) . 

 Experimenter ـمـن إيـحـاء املـجـرب وـقـد ـيـأيت اإلحـسـاس ـبـالعجز اـملـتعلم
Induced بفشل املفحوص ىف الهرب من املثريات املؤملة، أو بعدم قدرته عـىل حـل 

املشكلة أو أن موضوع االختبـار خـارج نطـاق تحكمـه،وبالتايل تنتـاب الفـرد حالـة 
نفسية أو ظاهرة وجدانية تنشأ عن تخوفه مـن الفشـل أو الرسـوب ىف االختبـار،أو 

 الحصول عىل نتيجة مرضية له ولتوقعات اآلخرين منه، فاإلحساس تخوفه من عدم
بالعجز من موقف االختبار ميكن أن ينبئ بقلـق االختبـار، كـام أن التالميـذ الـذين 
يحصلون عىل درجة عالية يف قلق االختبـار يتجهـون إىل تقيـيم املواقـف عـىل إنهـا 

 متوترين وخائفني، وىف مهددة للشخصية، وهم ىف مواقف االختبار غالبا ما يكونون
حالة إثارة انفعالية مام يحول دون تركيزهم أثناء االختبـارات، وقـد يوجـد ويعنـق 

الفرحـاىت السـيد، (ًسلوكهم االندفاعى، مام يجعلهم يخرجون مبكـرا مـن االمتحـان 
2005.( 

 أن قلق االختبار يؤثر عىل اإلنجاز الدرايس (Fincham,1988)ويضيف فينشام 
 وسـيط هـو إدراك العجـز لوجـود توقعـات مبدئيـة واعتقـادات من خـالل متغـري

وبالتاىل تنتاب الفـرد انشـغاالت قلـق بأنـه . مشوهة عن عدم امتالك الفرد للكفاءة
لن يستطيع املرور مبهمة االختبار، وهذا ميثل أهمية قصـوى للتـدخالت العالجيـة، 

 تعليم الفرد القـدرة ألنه يف غياب التدخالت العالجية واإلرشادية والتي تعتمد عىل
عىل التحكم واإلنجـاز، وأن مهمـة االختبـار يف حـدود قدراتـه ويسـتطيع السـيطرة 

 . عليها تزداد حدة قلق االختبار، ومن ثم يسوء األداء

 : وأن الفروق الفردية ىف قلق االختبار ميكن تصنيفها إىل فئتني

 يتـأثرون مبوقـف طلبة ثابتون هم الطلبة الذين يبقون عىل هدوء نسـبى، وال  - 
 .االختبار
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ـوترين   -  ـا ويـصـبحون مـت ـرون إزعاـج ـذين يظـه ـة اـل ـة متـغـريون ـهـم الطلـب ًطلـب

فـإن . ومشويش األفكار قبل االختبـار، وعنـد مقـارنتهم أيضـا بالطلبـة الثـابتني
االمتحانات األكادميية تؤدى إىل انفعال شديد لدى التالميذ ذوى قلق االختبـار 

ـئلة اال ـع، وأن أـس ـبية املرتـف ـعورهم بالعـص ـؤدى إىل ـش ـم ـت ـة لـه ـار املقدـم ختـب
 . والغضب الرسيع

ًإىل أن كثريا من األفراد أقروا بأن قلقهم أثناء ) 1986(ويشري جابر عبد الحميد 
ْأدائـهـم االختـبـار، يـضـعف أدائـهـم ألـنـه يـحـول دون تركـيـزهم، ويعرـقـل تنـظـيمهم  ِ ْ ُ

ق االمتحـان تـأثري مـيرس ألفكارهم، وقد يعطل تفكريهم، وىف مقابل هذا يكون لقل
لألداء يف االختبار، عىل ضوء أن القلـق قـد يثـري الفـرد ويحفـزه عـىل تهيئـة نفسـه 

 .لإلعداد لالختبار، وقد يدفعه ضغط االختبار إىل بذل الجهد

ومن ثم فإن قلق االختبار هـو تلـك الحالـة التـي يصـل إليهـا الطالـب نتيجـة 
 االختبار، وما يصاحب هـذه الحالـة مـن الزيادة يف درجة التوتر أو الخوف من أداء

اضطراب لديه ىف النواحي العاطفية واملعرفية والفسيولوجية، ومن ثم ميكن تحديد 
 : عوامل قلق االختبار فيام ييل

 .الخوف والرهبة من االختبار والضغط النفيس من االختبار  -1
 .الخوف من االختبارات الشفوية واملفاجئة  -2
 . املصاحب لالختبارالرصاع النفيس  -3
 .االضطرابات النفسية والجسمية املصاحبة لالختبار  -4

 Rational - Emotion Therapyوهنا تؤكد نظرية العالج العقالين االنفعـايل 
عىل وجود ثالثة أشـياء رئيسـة مـن القلـق الـنفيس العائـد إىل االتجاهـات املختلـة 

 :قف االختبارية هىوظيفيا، أو التحريفات املعرفية عند تفسري املوا

 . من املرعب واملخيف أال أعمل ما يجب عمله عند أداء املواقف االختبارية  -1
 .ال أستطيع فهم ذلك، ال أستطيع تحمل أمور حدثت يل ويجب أال تحدث يل  -2
ًأنا شخص ال قيمة له وغري مرغوب فيه، إذا مل أعمل جيدا واكسـب استحسـان   -3

 .اآلخرين

لنظر العقالنية االنفعالية يرتبط باإلنشغال من خوف مبالغ فالقلق من وجهة ا
ًفيه، واالنشغال الكبري ملا يفكر به اآلخرون تجـاه الفـرد، وهـذا الخـوف يصـبح قـاهرا 
للذات، إال أن الفرد يستطيع مواجهة هذا القلق وضبطه عن طريـق التفكـري بطريقـة 

ـتج أساـسـا ـعـن الفـكـرة الالعقال ـق يـن ـك أن القـل ـة، ذـل ـة، وـهـى أن األخـطـارًعقالنـي   نـي
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واملخاوف أمور تستدعى االنشغال واالهتامم الدائم بهـا، وتحـدثت هـذه النظريـة 
 :عن ثالثة أنواع من القلق تم مالحظتها يف املؤسسة التعليمية وهى

 .قلق التفاعالت الشخصية والخوف من الرفض  -1
 . قلق االختبار  -2
 . قلق التحدث والخوف من الفشل  -3

هذا املجال ميكن القول أن سبب القلق هو العبـارات التـي يقولهـا الفـرد وىف 
ِّلذاته بناء عىل معتقدات ال عقالنية تشكل لديه القلق وأن الطفل الذى يخاف من . ُ

حول ما سيحدث له إذا فشل ىف االمتحان كأن ) قلق(أخذ االختبار يكون لديه عادة 
والديـه، وهـذه النتيجـة املفزعـة يرفض من زمالئه، ويشـعر بالكآبـة، ويـرفض مـن 

ًبالنسبة له سوف يرافقها شعورا بأنه تنقصـه الصـفات اإليجابيـة املرتبطـة بتجـاوز 
وقـد تبـني . مواقف االمتحان، وهذا الشعور يخيفه أكرث من تجربة االختبـار نفسـها

 الـذى لـه تأثيــر عـىل التكيـف –كذلك أن األفـراد الذين يعانون من قلق االختبار 
 : ًميي للطالب لديهم أفكارا محبطة للذات مثلاألكاد

وإذا فشـلت فأنـا إنسـان فاشـل وهـذا أمـر مخيـف " ناجحـا" يجب أن أكون   -1
 .بالنسبة يل

 .من األمور املستحيلة بالنسبة يل أن أواجه وأتحكم يف أى موقف بنجاح  -2
 . ال أستطيع أن أتحمل أى نوع من الضغط  -3
 .ر مجهول أو مشكوك به ىف املستقبليجب أن أنزعج حول أى أم  -4
يرى الفرد أنه غري كفء أو غري قادر عىل أن يقوم مبا ينبغي أن يقوم به، أو أن   -5

 . أداءه ليس عىل املستوى املطلوب
يدرك الفرد أن موقف االختبار موقف صعب، ويتضمن عنـارص تهديـد لـه، أو   -6

 . أنه ال ميلك مقومات التعامل معه
رد مشاعر العجـز وعـدم الكفايـة، ويتوقـع العقـاب واللـوم وفقـدان يدرك الف  -7

 . التقدير إذا مل يجتا املوقف االختبارى
ًيجب أن أكون محبوبا دامئا من اآلخرين، وإال فأنا شخص غري مرغوب فيه  -8 ً. 

ًوىف هذا الصدد يعد الشعور بالعجز عـامال أساسـيا يف إعاقـة الـتعلم خصوصـا  ً
ًمحتويات دراسية صـعبة ومهامـا ال يسـتطيع الفـرد الـتحكم عندما يتضمن التعلم 

 Cueفيها، وعند مروره بهذه املهام ويدرك عدم سيطرته عليها، تنشأ لديه املاعـات 
 . معرفية تنبئ بقلق االختبار، مام يؤثر عىل سلوك اإلنجاز لدى الفرد
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ري كام أن مرتفعي قلق االختبار يعتقدون أنهم يتعرضـون ملشـكالت اختبـار غـ
قابلة للحل، وأن االعتقاد بعدم قدرتهم عىل حل مشكالت االختبار يضـخم املغـاالة 

، ويخفــض Task-Irrelevant Cognitionsىف املعــارف غــري املتعلقــة باملهمــة 
معدالت الفائدة التي تعود عليهم، ويؤدى إىل ظهور مفـاهيم مضـللة مثـل القلـق 

 بأن محتوى املوقـف االختبـارى ًالناشئ عن املواقف، وظهور معارف تتضمن إدراكا
خارج نطاق تحكم الفرد، وأن قدراته وعملياته املعرفية ال تساعدانه عـىل التعامـل 
معه، فضالً عن وجود عجز ىف املظاهر السـلوكية مثـل الالمبـاالة، ونقـص الدافعيـة 

 .(Mikluncer, et al, 1989)وفتور الهمة 

ًوإذا كان االختبار موقفا ضاغطا ينتـاب الفـ رد فيـه مجموعـة مـن االنفعـاالت ً
كاالضطراب والقلق والتفكري ىف العواقـب، فهـذا بـدوره قـد يـؤثر عـىل أداء الفـرد، 
لذلك، فاالتزان االنفعايل مثال يعـد رضورة هامـة ىف مثـل هـذه املواقـف، وتتوقـف 
حالة االتزان االنفعايل ىف جزء منها عىل مدى ثقة الفرد ىف قدراته ومتكنه من املادة 

ى يؤدى االختبار فيها، ولهذا فإن األفـراد الـذين يتصـفون مبسـتوى معقـول مـن الت
حيث الكفاءة االنفعالية للذات يسـلكون ويفكـرون بطريقـة صـحيحة، ويحققـون 
أهدافهم، يعزون نجاحهم إىل أنفسهم من حيـث القـدرة والجهـد، ويتولـد لـديهم 

سـرتخاء، وكلهـا انفعـاالت الشعور بالكفاءة والثقـة والفخـر واالرتيـاح والقناعـة واال
إيجابية ترتبط بعزو النجاح إىل القدرة والجهد، إال أنهم ىف حالـة الفشـل يحـاولون 
مرة أخرى بجـد وال يستسـلمون للصـعاب، وال يفقـدون الثقـة بأنفسـهم ويعـزون 

 .(Weiner, 1986)فشلهم لعوامل خارجية غري قابلة للتحكم مثل الحظ 

 أن ذوى قـلــق االختـبـار (Sarson et al, 1986)ويؤـكـد سارـسـون وآـخــرون 
 فهـم إمـا أن يهملـون، أو أن Self-Ruminationيستخفون بذاتهم ويتأملون فيها 

لديهم املاعات معلوماتية مضللة توحي لهم بالعجز عن أداء االختبار، أو أن لديهم 
 Self-preoccupiedًاتجاـهـات مختـلـة وظيفـيـا، وبالـتـايل فـهـم ينـشـغلون ـبـذواتهم 

، وميتلكون انتباهات محرفة تتغري من الرتكيز عىل مهمة االختبار إىل الرتكيز السلبية
عىل الذات، السـيام النقـائص املوجـودة ىف الـذات، مبـا ىف ذلـك إدراك أن الـذات ال 

 .تستطع التحكم فة هذا االختبار، بل قد ال تستطيع التحكم ىف مهمة أى اختبار

القلـق العـايل يركـزون عـىل تقـويم ومن ناحية أخرى قد نجد أن األفراد ذوى 
ـم  ـدىن ذواتـه ـاص وـت ـاد ىف انتـق ـهم واالعتـق  Self-Deprecatory Thinkingأنفـس

ويقسمون انتباههم إىل أعامل مرتبطة باملهمة، وأعامل ال عالقـة لهـا باملهمـة فهـم 
  ىف Ruminatesمنزعـجـون بـشـأن أدائـهـم وأداء األـفـراد اآلـخـرين، ميعـنـون النـظـر 
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ًقدمـة لهـم، وغالبـا مـا يكـررون محـاوالتهم ىف حـل املهمـة، ويرتكـز االختبارات امل

تفكريهم ىف عواقب النجاح والفشل، وبالتاىل فهذا االنشـغال يتـداخل مـع قـدرتهم 
 . (Mikluncer, 1994)عىل االسرتجاع واستخدام املعلومات بصورة جيدة 

 
 العجز املتعلم واإلنهاك النفىس: القضية الثامنة

 من املفاهيم النفسـية التـي ظهـرت ىف بدايـة سـبعينيات القـرن يعترب اإلنهاك
ًاملاىض خاصة ىف مجال ضـغوط العمـل، وأصـبح اآلن مـن املفـاهيم األكـرث انتشـارا 
ًوشيوعا ىف مجاالت عديدة مثل مجال تعلم العجز، وهـو حالـة اسـتنزاف للنـواحي 

ة إىل تكـوين البدنية والذهنية تؤدى إىل مفهوم سلبي للشخص نحو نفسه، باإلضـاف
اتجاهات سالبة نحو العمل والحياة واآلخرين، فضال عـن افتقـاد املثاليـة والشـعور 
بالغضب وخفض مستوى األداء، إضافة إىل عديد من املشاعر النفسية السلبية التي 

وقد تظهر استجابة اإلنهاك الذهنية واالنفعاليـة والبدنيـة .. رمبا تصل إىل االكتئاب 
بري غري فعال ملواجهة متطلبات األداء واملنافسـة مـع اآلخـرين، نتيجة لتكرار جهد ك

وهو حالة من االنسحاب أو العجز أو فقدان دافع الـتعلم، أو األداء قبـل أن يصـل 
 . الفرد إىل أفضل مستوى أداء متوقع منه

وقد يرجع ذلك .  وتشري األبحاث إىل أن امللتزمني واملخلصني أكرث عرضة لإلنهاك
ون تحت ضغط داخيل للعطاء، وىف نفـس الوقـت تـواجههم ظـروف إىل أنهم يكون

خارجة عن إرادتهم تقلل من هذا العطاء، مام يعوقهم عن تحقيق أهدافهم بأعىل 
 .درجة من النجاح

 مجموعة من السامت السالبة التى ترتبط (Maslach, 1982)وترصد ماسالش 
سـالم، وإدراك ضـآلة باإلنهاك النفيس مثـل ضـعف الثقـة بـالنفس والسـلبية واالست

الصفات اإليجابية للفرد، والقلق، وتدىن تقـدير الـذات، والعدائيـة املرتفعـة ونفـاذ 
ًالصرب والضبط االنفعايل املنخفض، وتلعب خصائص الشخصية دورا واضحا ىف مـدى  ً

قابلية الفرد لإلنهاك حيث يرتفع مستوى اإلنهاك لدى ذوى الخصائص غـري السـوية 
والتقيـيم السـلبي ) 1995نرص يوسـف، ( الـتحكم الخـارجي إدراك: للشخصية مثل

لـلـذات، وـضـعف ـقـوة األـنـا واالندفاعـيـة والحساـسـية والـتـوتر والـشـك واالكتـئـاب 
(Wylie, 2003). 

 أن عوامل مثل شعور الفرد بأنه عاجز عن تحقيق أهدافـه Hockويعتقد هوك 
راـسـة والحاـجـة إىل والنظـام اـملـدريس ـغـري املالـئـم والعزـلـة ـعـن األـصـدقاء وزـمـالء الد

  أن االنهـاك Hollandويعتـرب هوالنـد . املساندة االجتامعية تؤدى إىل االنهاك النفيس
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استجابة سالبة للضغوط التى مير بها الفرد، وبالتايل فإن االحرتاق النفيس ما هـو إال 
تـدىن : ًانعكاس أو رد فعل للظروف غـري املحتملـة، وينـتج عنـه أثـارا عديـدة منهـا

س باملسـئولية واسـتنفاذ الطاقـة النفسـية، والـتخيل عـن املثاليـات وزيـادة اإلحسا
 .السلبية، ولوم األخرين ىف حالة الفشل، ونقص الدافعية، ونقص إيجابية األداء

 ,Cherniss)وهنا يتشابه اإلنهـاك مـع العجـز املـتعلم، حيـث تشـري تشـرينز 
ر الفـرد بأنـه ال ميلـك  اإلنهاك النفيس بأنه انسحاب نفيس من العمل، وشعو(1980

معطيات الـتحكم ىف موقـف العمـل وتلبيـة حاجـات ومتطلبـات اآلخـرين الـذين 
وتظهر أعـراض اإلنهـاك ىف نقـص )  عمالء- تالميذ -مرىض (يستفيدون من خدماته 

الدافعية وفقـد الحـامس، وتفضـيل عـدم بـذل الجهـد، والغيـاب املتكرر،وتفضـيل 
تمرار اإلنهـاك يصـل الفـرد إىل حالـة تعـاطى وباسـ. السلبية والكسل عىل االيجابية

املخدرات حيث ال قدرة له عىل مواجهة متطلبات املواقف الحياتية التـي يواجههـا 
ومقاومة الـذهاب للعمـل يوميـا، والشـعور بالفشـل، والالمبـاالة السـلبية والعزلـة 
واالنسحاب، والشعور باإلنهاك طوال اليوم ودرجة مرتفعة من التعب بعـد العمـل، 
ونقص املشاعر االيجابية نحو العمالء، أو عـدم االهـتامم بالعمالء،ومنطيـة التعامـل 
مـع العـمـالء، وعـدم الـقـدرة عـىل الرتكـيـز ىف الـرد ـعـىل تسـاؤالت العـمـالء، والـلـوم 
والسخرية، والروتني ىف التعامل مع العمالء واضطرابات النـوم، وتجنـب املناقشـات 

التعرض لـلرصاع، ومقاومـة التغيـري، واملشـاكل مع الزمالء، وتعاطى املهدئات وكرثة 
 .العائلية، ورشود الذهن

وىف هذا السياق عندما يتعرض الفرد لحدث غري ممكن التحكم فيه يحدث له 
 ناتجة عن تفكري الفرد املسـتمر Cognitive Exhaustionحالة من اإلنهاك املعريف 

هـام الالحقـة، وتظهـر ىف عجزه، وهى حالة من الترسيح تحدث ضعفا معرفيا ىف امل
أيضا عندما يتوقف األفراد عن إبداء اهتاممهم باملثري، فالفرد ىف هذه الحالة يظهـر 
مبدئيا كمية كبرية من النشاط املعـريف النـاتج عـن تفكـري الفـرد املسـتمر ىف حالـة 
العجز التى تنتابه، وأن الفرد بهذا التفكري املستمر ينتقل إىل حالة تسـمى باإلنهـاك 

 .، وفيها يتوقف الفرد نهائيا عن التفكري يف املوقفاملعريف

 هذه النتائج ويضيفان (Greer & Withreed, 1984)ويدعم جرير وويتهريد 
 :أن اإلنهاك يحتوى عىل معايري العجز املتعلم التالية

 ـفـاألفراد اـلـذين ـيـدركون األعـبـاء املتـصـلة Passivityالـسـلبية ـسـيئة التكـيـف   -1
 .ونون متصلبني، وال يحاولون البحث عن حلول ملشاكلهمبالعمل غالبا ما يك
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 . ًيسبق اإلنهاك أحداثا غري قابلة للتحكم ،ال سيام نقص تحسن النتائج  -2
قد يصاحب اإلنهاك معارف تؤدى إىل تعلم العجز، ونقص القدرة عىل التحكم   -3

 . وأسلوب تفسري تشاؤمي

قدير الذات، ومن ثـم خفـض ومن ناحية أخرى قد يؤدى اإلنهاك إىل إضعاف ت
 : شعور الفرد بالسعادة من خالل أربع مستويات لإلنهاك هى

إنني أشعر بأنني متعب، ومثبط معظم الوقت كلام استنزف : " مستوى التعب  -1
التعب الطاقة والجهد، وهذا يـؤدى إىل ضـعف جهـد الشـخص ومعارفـه، وىف 

 . النهاية سلبية الفرد ونقص تقدير الذات
ًلقد جرحت كثريا وميكن أن أصـبح منزعجـا ومتـوترا بسـهولة " "  األمل مستوى -2 ً ً

كـام أن الحساسـية املفرطـة ترض . ويقلل اإلنهاك من تحكم الشخص ومرونته"
 . بتقدير الذات وتهيئه لتعلم العجز وتفضيل عدم بذل الجهد

 الفرد إىل ، وهنا وصل"إنني ال أبدو إنني أباىل متاما بعد اآلن " مستوى اإلنهاك   -3
حالة من االستنزاف لكل موارده وطاقتـه وتهيـأ إىل الالمبـاالة واخـتالل تقـدير 

 . الذات
" ًإنني أشعر بأنني سيئ جدا عىل أن أفعل ما يجـب فعلـه : " مستوى االنهيار  -4

كلام قلل الضعف النفيس أو البدىن أو حتى املعريف من قدرة الفرد عىل التعلم 
 إىل حالة من العجز وإدراك عـدم القـدرة عـىل الـتحكم واإلنجاز، تؤدى بالفرد

 ).2009الفرحاىت السيد، صباح الرفاعى، (

 
 العجز املتعلم والتفاؤل والتشاؤم: القضية التاسعة

التفاؤل هو استعداد شخيص للتوقع اإليجايب لألحـداث واإلقبـال عـىل الحيـاة، 
فة إىل االعتقـاد بـاحتامل واالعتقاد بإمكانية تحقيـق الرغبـات ىف املسـتقبل، باإلضـا

حدوث الخري أو الجانب الجيد من األشياء، بدال من حدوث الرش أو الجانب السيئ 
وهو نظرة استبشار نحو املستقبل تجعل الفرد يتوقع األفضل وينتظر . من األحداث

حدوث الخري، ويرنو إىل النجاح، ومن طبيعـة املتفائـل أنـه يـرى املشـاكل جميعهـا 
ام مستعدا لبذل الجهد ممتلئا باإلميان مهيئا نفسه لتحمـل كـل مـا قابلة للحل ماد

 . تتطلبه من مخاطر

عامالً والتفاؤل هو قوة حيوية دافعة نشأت عن تطور األجيال اإلنسانية، وتعد 
ًأساسيا لبقاء اإلنسان، فعـىل سـبيل املثـال فـإن الرغبـة ىف إنجـاب األطفـال واألفكـار 

  قتصادى واملفـاهيم الدينيـة والسياسـية ميكـن التنبـؤالخاصة بالتطور االجتامعى واال
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أى التوقـع قصـري املـدى بالنجـاح ىف . بها من خالل االتجاه املتفائل نحـو املسـتقبل
 ..تحقيق بعض املطالب ىف املستقبل 

والتـفـاؤل ـهـو اـسـتعداد ـشـخيص للتوـقـع اإليـجـايب لألـحـداث، واالعتـقـاد ـبـان 
الطموحات املطلوبة أو املرغوبة بغض النظر املستقبل عبارة عن مخزن الرغبات أو 

 .عن قدرة الشخص عىل السيطرة عليها أو تحقيق تلك الرغبات

نظرة استبشار نحـو " ًتعريفا للتفاؤل عىل أنه) 1996(وقدم أحمد عبد الخالق 
املستقبل تجعل الفـرد يتوقـع األفضـل، وينتظـر حـدوث الخـري، ويرنـو إىل النجـاح 

توقـع سـلبي لألحـداث " ًقدم تعريفـا للتشـاؤم عـىل أنـه و" ويستبعد ما خال ذلك 
القادمة يجعل الفـرد ينتظـر حـدوث األسـوأ ويتوقـع الرش والفشـل وخيبـة األمـل 

 . ويستبعد ما عدا ذلك إىل حد بعيد

ّ فقد عرف التفاؤل بأنـه (Jerry & Chaplin,1997)أما جريي، شابلني  سـمة " َ
إليجابية يف املوقف، ويستخدمها األفراد شخصية عريضة تتوقع األحداث أو النتائج ا

 "يف مقاومة ضغوط الحياة، واالضطرابات الناتجة عنها

" التفـاؤل غـري الـواقعي" إىل مفهـوم قريـب للتفـاؤل وهـو) واينشـتني(ويشري 
Unrealistic optimism حيث يعتقـد بعـض األفـراد أن الحـوادث السـلبية يقـل 

عتقد أيضـا أن الحـوادث اإليجابيـة يـزداد احتامل حدوثها لهم مقارنة باآلخرين، وي
 ).1996أحمد عبد الخالق، (احتامل حدوثها لهم بالنسبة لآلخرين 

" التشـاؤم الـدفاعي " وهناك مصطلح آخر قريب من هـذه املفـاهيم يسـمى 
Defensive Pessimism والـذي عرفتـه نـوريم وكـانتور (Norem & Cantor, 

ت غـري واقعيـة سـيئة للمواقـف واألحـداث ميل األفراد لوضع توقعـا"  بأنه (1986
 ".بالرغم من قدرتهم عىل خوضها واألداء فيها

 بأنـه اسـرتاتيجية (Snyder, 2000) فيعرفـه سـنايدر Hopeأما مفهوم األمــل 
معرفية، وحالة دافعية ايجابية تتضمن توجه نحو الحياة يؤكـد عـىل التفـاؤل فيهـا 

  .ًلحياة، وامليض قدما نحو تحقيق األهدافوالشعور بان بإمكانية الفرد إنجاز مهام ا

 هو تركيز انتباه الفرد وحرص اهتاممه عىل االحـتامالت Pessimismوالتشاؤم 
السلبية وهو توقع سلبي لألحداث أو توقع خيبة األمل، واستبعاد ما عـدا ذلـك إىل 

ه حد بعيد، واملتشائم ضعيف القدرة فاقد العزم واإلرادة، ويصبح أثره عىل من حول
ًسلبيا، فهو دائم الشعور بالخوف والرتدد، مهام تظاهر بالتفاؤل أحيانا ألن التظـاهر  ً 
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ًىف ذاته أحد أمارات الضعف واالنهـزام، فهـو يجعـل صـاحبه تلقائيـا يسـئ تقـدير 

ـىل  ـة ـع ـروف املحيـط ـل الـظ ـه، يتجاـه ـه ومواهـب ـتعداداته وإيجابياـت ـه واـس إمكاناـت
قصد بها إخفـاء حالتـه النفسـية السـيئة التـي اختالفها، ويندفع ىف ارتكاب أخطاء ي

جعلت املجتمع يكاد ينفض من حوله، ويقدم عـىل مغـامرات تـقىض عـىل شـهرته 
ومكانته، وقد يحدث التشاؤم بعد حدوث أخطاء تهز ثقة الفرد ىف نفسـه وتجعلـه 
ال يحس بالواقع اإلحسـاس املبنـى عـىل التقـدير الصـائب، واإلدراك السـليم الـذى 

 .فس صافية وعقل متزن، ويعجز عن التمييز بني الصعب واملستحيلينبعث من ن

ًفالتشاؤم أيضا يجعل الفرد بحرص الفـرد اهتاممـه وانتباهـه عـىل االحـتامالت 
السلبية لألحداث املستقبلية، مام قد بدفع األفراد للتحرك بهدف منع تلك األحداث 

 .من الوقوع

 Perceivedالتحكم املـدرك بـ)  التشـاؤم-التفـاؤل (وىف هـذا السـياق يـرتبط 
control ،ويقـصـد ـبـه إدراك الـفـرد لقدرـتـه ـعـىل الـتـأثري يف األـحـداث الـتـي تعنـيـه 

فاألفراد ذوى نقص التحكم املدرك يعتقدون أن ما ينالهم مـن أحـداث سـارة وغـري 
ـة  ـل خارجـي ـزى إىل عواـم ـالحظ والصــدفة أو مســاعدة اآلخــرين أو (ســارة تـع ـك

ن يعتـقـدون ىف ـقـدرتهم ـعـىل اـلـتحكم يـعـزون تـلـك أـمـا األـفـراد اـلـذي) ـعـدوانيتهم
، وأن األفـراد )مثـل قـدرتهم أو تقصـريهم وشـجاعتهم(األحداث إىل عوامل داخلية 

 نتيجة تكرار وقوع أحداث سيئة ىف حياتهم Learned helplessnessتعلموا العجز 
ًمل يستطيعوا الفـرار منهـا، ولـديهم شـعورا قويـا بـتحكم العوامـل الخارجيـة فـيام ً 

يصيبهم من أحداث حيث بينت تجارب العجز املتعلم أن ثلثي عينة تجارب العجز 
املتعلم يستسلمون للظروف القاسية أثناء التجربة بسبب عجزهم عن اجتيازها، ىف 
حني أن الثلث الباقي من العينة يرفض االستسالم واالستكانة، ويستمر ىف محاوالتـه 

 أن االخـتالف بـني (Seligman, 1975)ولقـد وجـد سـيلجامن . للخروج من املـأزق
 التشـاؤم ،حيـث إن العينـة التـي -هاتني املجمـوعتني يكمـن ىف مسـتوى التفـاؤل 

 .استمرت ىف محاوالتها أكرث تفاؤال من املجموعة األخرى

 Optimistic Explanatoryوقدم سيلجامن مفهوم أسلوب التفسري التفـاؤيل 
Style وأسلوب التفسري التشـاؤمي Pessimistic Explanatory Style وانتهـى إىل 

أن أسلوب التفسري التشاؤمي يؤدى إىل الوقوع ىف العجز واالكتئـاب عنـدما يواجـه 
الفرد أحداثا ال يستطيع التحكم فيها، فيضخم الحاالت النفسية ويزداد لديـه خطـر 

وأجريت دراسات عديدة عىل أسلوب التفسـري التشـاؤمي، .. املرض والوفاة املبكرة 
 فرت عن نتـائج تـربط بـني أسـلوب التفسـري التشـاؤمي لـدى الراشـدين وبـني وأس
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اإلصابة باألمراض الجسمية املختلفـة، وانخفـاض مسـتوى األداء األكـادميي واملهنـي 
(Peterson et al, 1995) وتعمل النظرة التشاؤمية للحياة واإلحبـاط عـىل إرهـاق 

لنظـرة االيجابيـة للحيـاة تفيـد ىف جهاز املناعة عند اإلنسان، ويؤكـد سـيلجامن أن ا
الصحة، وهو يؤكد أن املتفائلني أقـل اسـتعدادا للعجـز املـتعلم، والـذي أظهـر أنـه 
يضعف جهاز املناعة ىف الجسد ويزيد من الشـك بإمكانيـة منـو األورام الرسطانيـة، 
ويذكر أيضا أن املتفائل أقل استعدادا ألن يصـبح مريضـا ألن أكـل الطعـام بحميـة 

 .شجاعة ومامرسة التامرين الرياضية يحقق الصحة الجيدةوحامس و

ويشري سيلجامن إىل أن املتشامئني يسعون ألن يكونوا سلبيني، ولـذا فهـم أكـرث 
استعدادا ملواجهة ومعايشة األحداث السيئة واالعتقاد بأن أسـبابها ثابتـة وتحـدث 

أن " سيلجامن"ويعتقد . اًدامئا لهم، بينام مييل املتفائلون لرؤية الطالع باعتباره مؤقت
أسلوبنا التفسريي عادة مكتسبة تنبع من كيفية نظرتنا ألنفسنا، وعالقتنا مع العـامل 
املحيط، وهو يشجع الناس عىل كرس عادة اإلدراك والتجاوب السلبي، وتعلم كيفية 

 . الرتكيز عىل ما سيتغري

 األحـداث ومن هنا فإن أهم خاصية للمتشامئني هـى مـيلهم إىل االعتقـاد بـأن
السيئة سوف تحدث لفرتات زمنية طويلة، ويحدد هذا االعتقاد بـأن أى شـئ سـئ 
ًيحدث ىف حياتهم يكـون راجعـا إىل أخطـاء ذاتيـه،وأن ذاتـه ال تسـتطيع التـأثري ىف 
األمور، والعامل من حوله غري عادل ىف تقديره لجهوده وتقييمه لها، ومن ثم يقلعون 

كالت غـري ممكنـة الحـل، فالتشـاؤم لـدى ذوى أكرث وبسهولة عندما تواجههم مشـ
العجز املتعلم كامن لدى الفرد يؤدى إىل التوقع السلبي لألحداث، أي يجعل الفـرد 

 . ينتظر حدوث األسوأ، ويتوقع الرش والفشل وخيبة األمل، ويستبعد ما خىل ذلك

ويبدو أن املتشائم يدرك أن التحكم ىف األحداث خارج نطاق سيطرته، ويشعر 
ذاته غري قادرة عىل الترصف، وتغيـري الظـروف، فـال يسـتطيع تصـديق أن ذاتـه أن 

تستطيع الترصف والتحكم ىف األحـداث أو تحقيـق اإلنجـازات، ومـن ثـم يعـاق ىف 
 ويوجـد هـذا Self-fulfilling prophecyسبيل الوصول إىل النبوءة املحققة لذاتها 

ن أى شئ أو فعل يختاره الفرد ال ًاالعتقاد يف القدرة عىل الترصف شعورا بالعجز، وأ
 . يستطيع أن يؤثر فيام يحدث

  عالـقـة (Fontain et al, 1993)وـمـن ناحـيـة أـخـرى ـتـقىص ـفـونتني وزـمـالؤه 
التفاؤل إيجابيا باستخدام املواجهة الفعالة وإعادة التفسري اإليجايب للموقف واستخدام 

 عـن الـدعم االجتامعـي الضبط الذايت والنزعة القوية نحـو حـل املشـكالت، والبحـث 
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مبا يقي الفرد من االعتقاد يف عجزه واستسالمه للمواقف الضاغطة ،وعالقة التفـاؤل 
ًسلبيا بالعوامل التى متهد للعجز املتعلم مثل الهروب واالستسالم والبكاء، والبحـث 
املطلق عن املسـاعدة مـن اآلخـرين، والرتكيـز عـىل االنفعـال والتنفـيس االنفعـايل 

 حل املشـكالت والنظـرة السـلبية لصـدمات الحيـاة وتجنـب محـاوالت والفشل ىف
ـز  ـىل العـج ـة ـع ـل باعـث ـلبية كعواـم ـذات الـس ـغال باـل ـكالت، واالنـش ـة املـش مواجـه

ومن هنا يقوم التفاؤل بدور محـوري ىف العجـز املـتعلم مـن . واالستسالم للضغوط
ع الكـوارث ًمنطلق ارتباط التفاؤل سـلبيا بالعوامـل الباعثـة عـىل العجـز مثـل توقـ

 .وتعميمها عرب املواقف واستقرارها عرب األزمنة

ً تفسـريا مـن منحـى (Scheiver & Carver, 1987)ويضـيف شـافري وكـارفر 
 بـأن الفـروق بـني األفـراد ىف التفـاؤل يعـد Self-Regulationنظرية تنظيم الذات 

ًمؤرشا حيويا عىل عمليات التكيف، فعندما يـدرك األفـراد التنـاقض بـني الهـ دف أو ً
املعيار السلوىك ومواقفهم الحالية، فإن هذه الفروق تؤثر عىل محتوى األداء التـايل، 
ـاول  ـه إىل أن يـح ـؤدى ـب ـدث ـت ـى تـح ـة الـت ـائج اإليجابـي ـع أن النـت ـل يتوـق  فاملتفاـئ

 واسـتخدام املتفائـل للتكيـف – املوقف الحـاىلCope Activelyأن يحل أو يواجه 
عىل التوافـق االنفعـايل والصـحة البدنيـة ،أمـا اإليجايب يؤدى إىل خفض أثر الضغط 

املتشائم فإنه يتوقع األحـداث السـالبة، والتـي تـؤدى إىل التقـاعس وتعلـم العجـز 
 .والكسل، واالستغراق ىف االستجابة التخيلية

وهنا يرتبط التفاؤل بقوة باملستويات املرتفعة مـن املواجهـة التـى تركـز عـىل 
اض اسـتخدام اسـرتاتيجيات املواجهـة السـلبية ، وانخفproblem focusedاملشكلة 

ًمثل التجنب أو الهروب، أما أسلوب التفسري التشاؤمي فيعكس أداءا ضعيفا وصحة  ً
بدنية متدنية وزيارات عديدة للطبيب، وانخفـاض السـلوكيات الصـحية مثـل قلـة 

-Selfالتامرين املنظمة، وزيادة األحداث الحياتية الضاغطة، ونقص فاعليـة الـذات 
Efficacyوالصحة املتعلقة بقدرة الفرد عىل الحفاظ عىل الصحة وتقدمها ،. 

 إىل أهميـة تحصـني األفـراد مـن العجـز (seligman, 1998)ويشري سـيلجامن 
بوقايتهم مـن نظـرتهم التشـاؤمية وتغيريهـا إىل النظـرة التفاؤليـة، أى الوصـول إىل 

وإمكانية تعلم التفاؤل مـن . داثاعتقاد الفرد بأنه ميتلك القدرة عىل التأثري ىف األح
خالل فاعلية الذات والقدرة عىل التحكم وإمكانية مواجهة أى حدث بثقـة ومتكـن 
وتخـيـل األـحـداث املبهـجـة والـسـامع ملوـسـيقى هادـئـة واالـسـتعانة بأـهـل الثـقـة يف 

 ويضـيف سـيلجامن .. األزمات وتخيل قصص املنجـزين والتحـدث الـذايت اإليجـايب 
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العجز املتعلم تعديل خربات الفرد التي تعلمهـا عـن اعتقـاده أن أهم طرق خفض 
حول التحكم، فقد يكون الفرد قد تعلم من خرباته السـابقة أن أسـاس الـتحكم يف 
األحداث هو الحظ والصدفة، أو أى اسرتاتيجية أخرى ال عالقة لها بالجهد، وبالتـايل 

كم، وهـو أن يجب تعـديل ذلـك اعـتامدا عـىل تطبيـق مفهـوم سـيلجامن ىف الـتح
 :التحكم ال يكون إال بأن

 ًاعتامد النتائج املرغوبة أساسا عىل استجابات الشخص وجهده   - 
وبالتـاىل فـإن الـتحكم هـو اعتقـاد . ال تحدث النتائج بدون استجابة الشـخص  - 

نشط ىف قدرة الفرد عىل االختيـار مـن االسـتجابات التـى يصـدرها والتـي لهـا 
 .  املرغوبةفاعلية ىف إحراز النتائج

 
 العجز املتعلم ىف ضوء املعارف املشوهة: القضية العارشة

قد ينشأ أي اضطراب نفيس ويستمر نتيجة لـبعض األفكـار واملعتقـدات التـي 
ًتخلو من العقالنية، حيث يتبنى الناس أهدافا غري واقعية، بل ومستحيلة وغالبا مـا  ً

غبـة الفـرد يف أن يكـون تتصف بالكامل السيام األهداف التـي تظهـر عـىل شـكل ر
ًمحبوبا من جميع املحيطني به، وأن يكون كامالً فيام ينجز، مثل هذه األفكار التـي 

 عىل سبيل املثـال -لن يستطيع الشخص تحقيقها تؤدى إىل شعوره بالعجز، فالقلق 
 ـقـد ـيـأيت ـمـن اعتـنـاق الـشـخص ـلـبعض املعتـقـدات الالعقالنـيـة، وتردـيـده ـلـبعض -

من الفظيع أن أفشل يف شئ ما، إنني ال أحب أعاميل ويجب  (القواعد الصارمة مثل
ويسـتمر القلـق باسـتمرار التفكـري الالعقـالين، ) تغيريها، من املفروض، البد، يجـب

أشـعر بـأنني عـديم القيمـة  (Self-Blamingوعندما يزدوج القلق مع لوم الـذات 
عمـم عـرب فـإن درجـة الشـعور بـالعجز ت) واستحق أن أعاين بسبب سلويك الخاطئ

 .(Ellis, 1994)املواقف، فضال عن توقع العجز ىف املستقبل 

فالتهيؤ املعريف لذوى العجز املتعلم يرتبط مببالغة الشخص ىف تقـدير األخطـار 
الكامنة ىف املوقف أو املحتملـة ىف املسـتقبل، مـام يجعلـه يشـك ىف إمكاناتـه عـىل 

ة تشوه كل ما يرد للشخص مواجهة تلك األخطار، وتعمل هذه األفكار كصيغة سلبي
ىف اتجاه التوقع املستمر للخطر، مام يجعلـه ىف تـوجس مسـتمر ويبـالغ يف تقـدير 
األخطار، وىف نفس الوقت يقلل مـن قدرتـه عـىل مواجهتهـا، ويـنعكس ذلـك عـىل 
نظرته لذاته واملواقف التى مير بها حيـث يتـذكر املواقـف املثـرية للعجـز ويتعمـق 

 .تحكم، ويدرك أن مستقبله محفوف باملخاطرشعوره بعدم قدرته عىل ال
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 أن جميـع حـاالت االكتئـاب - نقالً عن بيـك -) 1989(وتؤكد ممدوحة سالمة 
ًوعندما يصبح الفرد مكتئبـا فعـادة " أنا فاشل " تدور حول فكرة أساسية مضمونها 

مايشوه جميع خرباته ىف اتجاه سلبى، ثم يصل إىل اسـتنتاجات خاطئـة مبنيـة عـىل 
وهذه األفكـار والخـواطر . ت محرفة، األمر الذى يدعم تقديره السلبى لذاتهمقدما

تعمل كبؤرة تحرف وتشـوه كـل مـايرد للفـرد مـن معلومـات بحيـث تضـخم مـن 
وهذه األفكار التـؤذن فقـط . السلبيات وتتغاىض عن اإليجابيات أو تقلل من شأنها

ن تحريـف التفكـري ببداية االكتئاب، ولكنها تغذى أعراضه ماميؤدى غـىل مزيـد مـ
 . وشدة أعراض االكتئاب

ومن املتغريات املرتبطة بالعجز املتعلم ما يسمى باستجابات التأمل أو االجرتار 
Ruminative Responses وهى أفكار وأحكام تساعد عىل تركيز انتباه الفرد عـىل 

-Nolen)أعراض العجـز، مبـا ىف ذلـك أسـبابها ومرتتباتـه، ويعطـى نـولن هوكسـام 
Hoeksema, 1991) أنا أشعر بعدم قدريت عىل فعل أي شئ مـا ( مثاالً يوضح ذلك

ويتعجب الفرد عن سبب شعوره بالعجز حيث يقول ما الخطأ الذي يجعلني أشعر 
بهذه الطريقة وما هى نتائج شعوري بذلك وأنا ال أستطيع أن اعمل مادمت أشـعر 

أى فـعـل لتغـيـري ـهـذه ـبـذلك، وينهـمـك األـفـراد ىف اـسـتجابات التأـمـل وال يفعـلـون 
 ).ًاملواقف ويقضون وقتا طويالً ىف التفكري ىف شعورهم السيئ وىف أسبابه ومرتتباته

وتختلف استجابات التأمل لنولن هوكسيام عن األفكار التلقائية السلبية لبيك، 
 يعد أسلوب تركيز انتبـاه Ruminative Response Styleفأسلوب استجابة التأمل 

Attention Styleجعل الفرد يركز مقاصده عـىل معـارف وأفكـار تجعلـه يشـعر  ي
بالعجز، وعندما تكون األحكام ذات محتوى معريف منطقي تجعل األفـراد يتـأملون 

 عـن كونهـا Realisticويفكرون ىف األعراض املعرفية للعجز والتي قد تبدو واقعيـة 
ىل أي ، مثل أنا أشعر بالتعـب لـذلك ال أسـتطيع أن أحصـل عـDistortedمشوهه 

أما األفكار التلقائية السلبية فهى تلك األفكار . شئ، أو أدايئ منخفض نتيجة الكتئايب
أو التصورات التى تأىت تلقائيا وتبدو ملن يخربها عىل إنها حقيقيـة ومعقولـة، إال أن 
الشخص يكتشف عند التحقق منها أنها مشوهة وتفتقد إىل املصـداقية والواقعيـة، 

 ىف هذه األفكار من وقـت ألخـر إال أنهـا تكـون أكـرث شـدة ويشرتك الجنس البرشى
ًوتكرارا لدى ذوى االضطرابات االنفعالية، وقد تـؤدى اسـتجابات التأمـل إىل زيـادة 

 :وإطالة العجز املتعلم لثالثة أسباب علال األقل 
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ـراد  -1 ـري األـف ـز أو تـشـوه ىف تفـك ـتعلم كتحـي ـز اـمل ـذلك نـجـدهم : يـحـدث العـج ـل
 pessimisticت الـسـلبية وـلـديهم اـسـتنتاجات متـشـامئة يـسـرتجعون اـلـذكريا

Inferences ؛ فاألفراد ذوى استجابات التأمل أكرث عرضة للعجز والـذي يـؤدى
ًأحيانا إىل اليأس وتكرث لديهم استجابات العجز ىف مواقف اإلنجـاز والتحصـيل، 
 ًويرسخ هذا التشوه ىف التفكري تفسريات معرفية مشوهة أيضا يستخدمها الفرد

 . عند مواجهة األحداث

عـدم : قد تعوق استجابات التأمل تركيز الفرد عىل بعض املظاهر األخرى مثـل  -2
 أو عدم إعطاء اهـتامم Social appointmentsاهتاممه باملناصب االجتامعية 

 . مناسب لصحته، ويؤدى ذلك إىل زيادة الفشل واإلحساس بالعجز

ل املشـكالت، فـاألفراد الـذين لـديهم تعوق استجابات التأمل التوجه نحـو حـ  -3
استجابات عجز أو مهيئني الستجابات العجز املتعلم يبـالغون ىف التوجـه نحـو 
الذات، واستخدام أقل الحلـول كفـاءة للمشـكالت، ونقـص أو عـدم االنهـامك 

 . اإليجايب ىف حل املشكالت

ًيـا وهنا ترتبط معارف العجز املتعلم مبا يسـمى باالتجاهـات املضـطربة وظيف

Dysfunctional Attitudes وهذه االتجاهات املضطربة تعددت مفاهيمها لتعنى 
ـورات  ـا، أو التـص ـطربة وظيفـي ـات املـض ـا أو االقرتاـح ـطربة وظيفـي ـدات املـض ًاملعتـق ً
ًاملضطربة وظيفيا، وهى مجموعة مـن املعتقـدات غـري الواضـحة لـدى الفـرد عـن 

 احتاملية إساءة تفسـري املواقـف ًالذات والعامل تكون اتجاهات سيئة التكيف فتزيد
 .(Hersen &Belack, 1985)التى يواجهها 

ًومن ناحية تجعل االتجاهات املضطربة وظيفيا الفـرد مييـل إىل إسـاءة تفسـري 
املواقف التي يواجهها، وتجعل معارفه مختلة وتشـعره بـالعجز وتـؤثر عـىل حالتـه 

ًجاهـات املختلـة وظيفيـا أكـرث  أي أن ذوو املستوى املرتفع مـن االت-املزاجية، فهم 
ًتأثرا بضغوط الحياة بشكل يجعلهم عاجزين عن التحكم فيهـا أو مواجهتهـا وأكـرث 

ومن ناحيـة . ًعرضة لالكتئاب، ويستخدمون طرقا غري واقعية يف تقييم كفاءة الذات
ـات  ـق أن االتجاـه ـن منطـل ـالعجز ـم ـا ـب ـة وظيفـي ـات املختـل ـرتبط االتجاـه ًأـخـرى ـت

تعلم العجز يعتمدان عىل أرضية واحدة، ويتشـابهان ىف املهمـة املضطربة وظيفيا و
املقاسة، وهى أعـراض معرفيـة تجعـل الفـرد يشـعر بضـعف قدرتـه عـىل الـتحكم 

 . ويدرك أن ليس لديه مقومات التأثري ىف األمور

 أن أسـاليب التفسـري التـي يقـوم بهـا (Gilbert, 2000)ًوتلخيصا يرى جلـربت 
 يئية واالجتامعية من حوله، يتضمن تفسريات للحـدث الشخص لتفسري األحداث الب
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أن ) جلـربت(ويقـرر . وإصدار أحكام ذاتية آنية ومسـتقبلية للظـروف املرتبطـة بـه
 :هذه األساليب تيتضمن ثالثة مفاهيم رئيسة هي

 Automatic Thoughts األفكار األوتوماتيكية -أ 

ر اآللية املضطربة سبب وهي األفكار التي تقفز للذهن بشكل آيل وهذه األفكا
رئييس يف نشوء اإلضـطرابات النفسـية مثـل االكتئـاب والوسـاوس، وللـتخلص منهـا 

 Thoughtيجـب أن يتـدرب الشـخص عـىل مـا يسـمي باإلمسـاك بزمـام األفكـار 
Catching وعىل املرشد النفيس أن يدرب املسرتشد يف عىل مهـارة اإلمسـاك بزمـام 

ول أن يكشف عـام بينهـا وبـني مـا يالقيـه مـن هذه األفكار وأن يتوقف عنها ويحا
أحداث من أوجه ارتباط ألنها قد تكون السبب الرئييس يف مـا يعرتيـه مـن مشـاعر 

 .سلبية

 Rules for living and basic أحكامـنـا واتجاهاتـنـا األساـسـية يف الحـيـاة -ب
attitudes 

ا كـأن يقـول وتتضمن أفكارنا ومعتقداتنا العامة يف الحياة وأسلوبنا العـام فيهـ
كاتجاهـات عامـة " يجب أن أجد االستحسان " " ًيجب أن أكون ناجحا : " الشخص

وليك تكون هذه االتجاهات العامة يف الحياة سوية يجب أن تكون . للفرد يف الحياة
أكرث واقعية فالفرد قد ينجح وقد يفشل وقد يالقي االستحسان وقـد يالقـي الـرفض 

 .من جانب اآلخرين

 Self-other schemataاملعرفية  املخططات -ج

ًوـهـي خـطـط عقلـيـة مـجـردة تـسـاعدنا بوـصـفها مـسـاعدا للفـعـل، وباعتبارـهـا 
تراكيب أو أبنية لتفسري املعلومـات، وأطـر منظمـة لحـل املشـكالت، وتتكـون مـن 
. املعتقدات واالفرتاضات األساسية للفرد عن نفسه وأحكامه وخرباتـه مـع اآلخـرين

اد الـنفيس مصـلح معتقـدات بالتبـادل مـع مصـطلح ويستخدم املشـتغلون باإلرشـ
 .(Gilbert, 2000, 51)مخططات باعتبارها قابلة للتغيري 

 إذن ما املقصود مبعارف العجز املتعلم؟ 
 

 معارف العجز املتعلم
 تكـون Schemata أو الصـيغ Deficitsهي مجموعة من املعـارف املضـطربة 

إساءته لتفسري املواقـف والوقـائع لدى الفرد اتجاهات تكيف سيئ فتزيد احتاملية 
التي يواجهها يف حياته ومن ثم استهدافه لـتعلم العجـز وىف أغلـب األحيـان تعلـم 

 :وتتلخص هذه املعارف ىف . Hopelessnessاليأس 
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  االعتقاد يف الكامل الشخيص-1

تشدد الفرد فيام يضعه من مسـتويات ومعـايري يتبناهـا ويقـيم عـىل أساسـها 
وهذه املستويات واملعايري الصارمة ليس من السهل بلوغها، وبالتـايل أدائه وسلوكه، 

 .(Rehm, 1977)تتكرر خربات الفشل والشعور بالعجز وعدم القيمة 

 وعند مقارنة -فمن يتسم بالعجز يختار مستويات مرتفعة للحكم عىل سلوكه 
 عىل ًما يقوم به من سلوك باملحك الذى حدده تكون النتيجة أنه يصف نفسه دامئا

أنه يسلك بصورة ال تتالءم مع املحك، وبالتايل يرى سلوكه أقل مام كان يتمنى، مام 
ينتج عنه إحساس مستمر بالعجز، فرغبة الفرد ىف تحقيق الكامل ىف كافـة األعـامل 
تعترب فكرة العقالنية، حيث إنها من األمور الصعبة التحقيق، وسعى الفرد لتحقيـق 

أمـا الفـرد . حسـاس بـالعجز وفقـدان الثقـة بالـذاتذلك يجعله عرضة للفشل واإل
 العقالين فإنه يجتهد لتحقيق األفضل ىف حدود إمكاناتـه واالسـتمتاع بـذلك العمـل 

 .الذي يؤديه

 وقد يصاحب الكامل املطلق بعض املشكالت التى تساهم ىف تعلم العجز منها

ه، وبالطبع فـإن الخوف املزمن من الفشل ولوم املعلم ورفض املعلم والزمالء ل  - 
 .مثل هذا الخوف سوف يقلل من تحصيل املتعلم ودافعيته نحو التعلم

) 1997الفرـحـاىت الـسـيد، (ـتـرتبط الكاملـيـة املطلـقـة باإلحـبـاط وتعـلـم العـجـز   - 
 ).Flett et al, 1992(والقلق، واملامطلة أو التلكؤ الدراىس 

ًوترتبط الكاملية املطلقة ارتباطا وثيقا بالنظر إ  -  ىل الذات نظرة مثالية تبتعد عن ً
إدراك املتعلم لذاته الواقعية مبعنى أن املتعلم ال يقتنع بأدائه الذى يعـرب عـن 
ًذاـتـه الواقعـيـة، ولكـنـه يـضـع لنفـسـه أـهـدافا مثالـيـة ال تتواـفـق ـمـع إمكاناـتـه 

 ).Slade et al, 1991(الحقيقية

التلكـؤ أو : اللوميكن التعرف عىل املتعلم الذي يتصف بالكامل املفرط من خـ
 All orمبـدأ الكـل أو ال شـئ . ، الخـوف مـن الفشـلprocrastinationاملامطلـة 
nothing التأثر الرسيع بالنقد، والحرص عىل تلبية طلبات اآلخرين واستحسانهم  ..

ـز املتعلـمـني (Pacht,1984)ويـضـيف باـشـت   ـعـىل الـصـفات الـسـابقة ـصـفات متـي
 : املفرطني ىف االتقان منها

 .ًم معايري لألداء عالية جدا لدرجة يصعب تحقيقهالديه  - 
يحكمون عىل أداءهم عىل أساس أن النجاح يعنى عدم وجـود أيـة أخطـاء أو   - 

 .عدم ارتكاب أية خطأ يعنى الفشل
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 .ًال يقتنعون مبستوى أدائهم ويرون دامئا أن هناك ما هو أفضل من ذلك  - 
ا نتيجة دراستهم لكل جوانبها بدقة قبل مياطلون عند القيام مبهمة ما كلفوا به  - 

 .القيام بها
بعد أن يقطعوا شوطا من أداء املهمـة املكلفـني بهـا قـد يتوقفـون ويعـودون   - 

وأداؤهـم اإلنتـاجي أقـل مـن . ألدائها من جديـد لضـامن عـدم وجـود أخطـاء
 .استعداداتهم وقدراتهم العقلية

 رد فعلهـم وكأمنـا قـد ارتكبـوا عند ارتكابهم ألخطاء بسيطة وغري مؤثرة يكون  - 
 . كارثة

 : عدد من الكامليات املطلقة هى(Beger ,1982)وأضاف بيجر 

 . التأكيد عىل الكفاءة املطلقة دون مراعاة لإلمكانيات والقدرات  -1
 . التأكيد عىل املعرفة األكادميية الشاملة غري املحدودة  -2
ًلميـذ ان يـنجح دامئـا وال مجـال التأكيد عىل النجاح املطلـق، ويجـب عـىل الت  -3

 .للفشل
 . التأكيد عىل املعرفة املهنية الشاملة  -4
تفضيل الشخص عىل آخـر ىف العالقـات العاطفيـة وأال يواجـه : الحب املطلق   -5

 ).1997الفرحاىت السيد، (ًبالرفض أبدا 

ومن املتغريات املرتبطة بالكامل الشخيص عـدم اعتقـاد الفـرد ىف عـدم وجـود 
 للقدرة عىل التحكم، فإذا شعر األفراد بأن لديهم قدرة مطلقة عـىل الـتحكم حدود

تتجاوز حدود الواقع، قد يتعرضون للصدمات عندما يكتشفون عدم قـدرتهم عـىل 
التحكم ىف بعض أحداث حياتهم، وىف ضوء ذلك فإن التطرف ىف التحكم املدرك رمبا 

تعلق بافرتاض أن االعتقاد ىف يساعد ىف سوء التكيف، لذلك يجب أخذ الحذر فيام ي
ًالتحكم املدرك يسـهل األمـور دامئـا، فـالتحكم لـيس ممكنـا دامئـا ىف كـل األحـوال،  ً
فالتحكم املدرك ذو فائدة عظيمة ىف املواقف التي تؤدى فيها الجهـود إىل الشـعور 
باالرتياح وإىل تحقيق األهداف والغايات، أما ىف املواقف التي يصعب التحكم فيهـا 

 ,Seligman)عىل الفرد أن يكيـف نفسـه ويتعامـل مـع مثـل هـذه املواقـف فإن 
 افـرتاض معـريف perfect-solutions، وتعترب خاصية الحلـول الكاملـة (157 :1998

 : مشوه يقود الفرد إىل تعلم العجز لعدة أسباب منها

 . ال يوجد ما يسمى بالحل الكامل الصائب لكل مشكلة  - 
 هذه الحلول يعرضـه للفشـل وتكـرار الفشـل يـؤدى إىل إرصار الفرد عىل مثل  - 

 .العجز
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ًطلب الحلول الكاملة دامئا يؤدى إىل حلـول ضـعيفة غالبـا  -  وفـيام يـىل بعـض . ً
 :افرتاضات الكامل الشخىص

 
 افرتاضات الكامل الشخىص

 عىل أن أرىض اآلخرين ًال أساوى شيئا مامل يحبنى أحد

 ال أستطيع البقاء مبفردى خىصالنقد معناه أن اآلخرين يرفضون ش

ال يوـجــــد ىف الحـيــــاة إال ـنــــاجحون  النجاح هو كل شئ
 وفاشلون

 ال ميكننى طلب املساعدة يجب أن أتفوق ىف كل ما أفعله

ـن  ـن ـم ـى أمتـك ـامال حـت ـون ـك يـجـب أن أـك
 السيطرة عىل األمور

إذا تركت أحدا يقرتب منـى كثـريا فإنـه 
 سيسيطر عىل

 
) 1993( بالكامل الشخىص دراسة الـدن وبيـدلنج ومن الدراسات التى اهتمت

والتى هدفت إىل اختبار صدق الدراسات التى تقرتح أن التوجه الذاىت نحو الكـامل 
perfectionism ،والتى تعنـى نزعـة الفـرد إىل رفـض كـل مـا دون مرتبـة الكـامل 

وابتغـاء الـكـامل االجتامـعـي يـرتبط بعواـمـل معرفـيـة معينـة ىف مـحـيط التـفـاعالت 
ـلوك الب ـات للـس ـة موجـه ـات معرفـي ـالث عملـي ـة ـث ـت الدراـس ـد تبـن ـية وـق ينشخـص

 self-monitoring، ومراقـبـة اـلـذات standard - settingاإلـطـار املرجـعـي :ـهـى
ً وتـشـري نـتـائج الدراـسـة إىل أن القلـقـني اجتامعـيـا self-evaluationوتقـيـيم اـلـذات 

 املرجعـي الـذى يضـعه يتبنون ألنفسهم معايري عالية ىف األداء االجتامعـي، فاإلطـار
الفرد لنفسه ال يكفى مبفرده لتفسري االرتباط بني الكامل واملشـكالت البينشخصـية، 
ًولكن تقييم الشخص لقدراته ومدى مراقبته الذاتية لألداء هـى أيضـا عوامـل ذات 
داللة ىف حدوث االضطرابات، ومن ثم فإن املشكالت البينشخصية قد تنشأ بسـبب 

الكامل قد يشك ىف قدراته تبعا ملعايريه الشخصية، ويضيف أن الشخص الذى ينشد 
ـاعالت  ـد التـف ـه تبـع ـرد لذاـت ـيم الـف ـذات وتقـي ـىل اـل ـز ـع ـادة الرتكـي ـان أن زـي الباحـث
االجتامعية عن عنارص التفاعـل االجتامعـي الحقيقيـة كـإدراك انفعـاالت الشـخص 

 . اآلخر مام تفسد التفاعالت االجتامعية

 ية الرؤية االنتقائية السلب-2

تبدو الرؤية االنتقائية السلبية ىف إدراك الفرد لألحـداث منفصـلة عـن سـياقها 
وبنـاء . selective-Abstraction) تجريـد انتقـايئ(العام وتأكيـدها ىف سـياق آخـر 

 استنتاجاته عىل العنارص السـلبية ىف املوقـف وعـىل مجـرد حـدث غـري ذى أهميـة 
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ــل( ــاملوقMagnifying) تهوـي ــات ، والتـغــايض ـعــام ـب ــن إيجابـي ــوين(ف ـم  ) تـه
(weeb, 1993) والتوجه االنتقايئ املستمر نحو األحـداث السـلبية املاضـية وربطهـا 

وتتكون الرؤية االنتقائيـة ) التوجه نحو ذكريات املايض األليمة(بالحارض واملستقبل 
 :من

لقد حدث شئ سيئ اليـوم لـذلك ضـاع .( عزل األشياء عن سياقها التجريد االنتقايئ 
 ) اليومعىل 

إن زمـييل ىف العمـل أفضـل .( بناء االستنتاج عىل العنارص السلبية التهـويـــل
بينام ال أستطيع إنهاء أى عمل ) تضخيم فعل اآلخرين(منى بكثري

 ) التهوين من شأن الذات(
رغـم أننـي أعـول (اإلقالل أو التغايض عام باملوقف من إيجابيات  التهـويـــن 

 ) ًيعنى أنني أفعل شيئا ذا قيمةأطفايل إال أن ذلك ال 
 التوجه االنتقايئ 

 
فشـيل السـابق هـو ( اتجاه الفرد نحو األحداث السلبية السابقة 

 )السبب الحقيقي ىف فشيل الحايل

 
فالشخص العاجز قد يعزف عن التقدم لعمل جديد مناسـب، ألنـه تـم رفضـه 

وقدراتـه ومبـا يتطلبـه وعدم قبوله ىف عمل سابق ألسباب ال عالقـة لهـا بإمكانياتـه 
والتلميذ الذي يشعر بالعجز قد يعزف عن مواصلة ) تجريد انتقايئ(العمل الجديد 

الدراسة بسبب فشله ىف عمل عالقة اجتامعية ألسباب ال عالقة لها بقدراته وجهده 
 . ومبا يتطلبه العمل املدريس

أنـا ( مقولـة وقد يلجأ التلميذ إىل تعميم نتائج تفكريه املشوه، فقد يعمم مثال
) أنا عادة ما أفشل أو ال أمتلك القدرة عـىل النجـاح(إىل مقولة ) فشلت ىف االختبار

فالتلميذ الذي يشعر بالعجز يعود إىل املنزل بعد انتهاء اليـوم الـدراىس، وال يتـذكر 
من األحداث إال أن صديقه تجاهله ومعلمه نظر إليه باشمئزاز، ومل يستطع اإلجابة 

م ىف الفصل لنقص ىف قدرته وعيب ىف ذاته، ولهذا يرى نفسه تافهـا عىل سؤال املعل
غري جدير بالتقدير ونىس أنه التقى بأصدقاء آخرين ممن أظهروا له الود واالحـرتام 

وبالتايل مييل هذا التلميذ إىل تهويل . وأنه استطاع اإلجابة عىل معلم آخر ىف الفصل
ه يصبح كارثة، والفشل ىف أحد األمور عيوبه وتهوين مزاياه، وأن الخطأ البسيط لدي

 ).ًضخام(ًالبسيطة يصبح شيئا 

 الذى يعـد أسـلوب Over Generalizationوقد يرتبط التهويل بالتعميم الزائد 
 ًمييز ذوى العجز، ويتضمن أن الفرد غالبا ما يعمم الخربات الجزئيـة املرتبطـة بالـذات 
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ًتعميام سلبيا، فتوجيه نقد غري مقصود له يع نى عنده أنه إنسـان فاشـل ال يحسـن ً
أنـه عـاجز عـن تحقيـق (التفكري وفشله ىف تحقيق هدف ولو جزىئ قد يعنى لديه 

بأـنـه ـبـدأ ـيـخرس ـكـل (وبـعـد ـصـديق أو رفـيـق عـنـه ـقـد يعـنـى ) آماـلـه ىف الحـيـاة
 ).أصدقائه،أو ال توجد صداقة حقيقية ىف هذه الدنيا

ً تحطـيام للـذات، وتتمثـل  هذا التفكـري مـن أكـرث العوامـلBunsويعترب بينز 
خطورة هذا النوع من التفكري ىف وضع الشخص نفسه موضـع الخـارس، وتثبـت مـا 

أمـا إذا كانـت األمـور طيبـة، وهنـاك مـن .كان يحمله من أفكار سلبية عـن نفسـه
ُاألحداث ما ميكن وصفها باإليجابية، فهي ال تعدو عنده إال أحداثا بسيطة حصـلت 

جابية ىف شخصه،ال يسـتحقها وغـري جـدير بهـا، والـثمن باملصادفة،وليس ألسباب إي
 وهـو - مثن باهظ بحـق –الذى يدفعه الشخص الذي يتبنى هذا النوع من التفكري

الخسارة الدامئة، فحواها العجز عن االستمتاع باألشياء اإليجابية ىف الحياة وتـذوقها 
 . ًإيجابيا

  االعتامدية-3

 - بشـكل ملـح -النفيس عىل شخص آخـر ويقصد بها اعتقاد الفرد ىف االعتامد 
ليجد التشجيع والعطف أو اإلرشـاد حـني ميـر مبشـكلة، ورضورة أن يتـأمل اآلخـرون 

فالفرد الـذي يـتعلم العجـز يـدرك أن جهـوده ال .. لحاله حني مير بأزمة أو مشكلة 
قيمة لهـا ىف تحقيـق النتيجـة، ويـدرك أن املجتمـع غـري عـادل ىف تقـويم الجهـود، 

قوته تأىت مبصاحبة األقوياء وأن أى نتيجة يرغـب ىف تحقيقهـا تـأىت مـن ويعتقد أن 
وتعظـيم أهميـة العوامـل . اعتامده عىل الكبار، وبالتايل يركن إىل الحـظ والواسـطة

 . الخارجية كوسائل فعالة ىف تحقيق الغايات واألهداف

امد عىل فاالعتامدية فكرة العقالنية حيث ال يوجد ما يدعو إىل املبالغة ىف االعت
اآلخرين، حيث تؤدى إىل نقص االستقاللية، وتدىن اإلحساس بالذات وعـدم القـدرة 
عىل تحمل املسؤولية حيث يكون الفرد تابعا ملن يعتمد عليهم، والشخص العقالين 
يعتمد عىل ذاته ويكافح ىف سبيل الوصول إىل أهدافـه ويشـعر بالقـدرة والكفـاءة، 

من اآلخرين، وعندما يفشل ال يشـعر أن ذلـك وىف نفس الوقت ال يرفض املساعدة 
ًشيئا مدمرا  ً(Ellis, 1994). 

ًوىف هذا الخصوص قد ينتاب الطفل االعتامدى أفكـارا محرفـة مـن قبيـل أنـه 
يخاف فقدان الحب لو سلك سلوكا ال يرضـاه الكبـار، وىف نفـس الوقـت يفضـل أن 

والتأييـد مـن هـؤالء ًيكون أكرث انصياعا وطاعة للرفاق خوفا مـن فقـدان املسـاندة 
ًيعمـل جاهـدا ليـتعلم األعـامل ) االعـتامدى(فضال عن أن الطفـل االتكـاىل . الرفاق

 . املختلفة من أجل أن يحصل عىل مدح الكبار وحنانهم
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ومن ثم فإن تربية االعتامد عىل اآلخرين وكف الطفل عىل الدوام عن عمل ما 
 - بإشارتهم وأوامـرهم ونـواهيهم يريد عمله، وأنه آله ىف يد األخرين، وال يعمل إال

ًيؤدى إىل ضعف إرادته وزوال استقالله، وىف النهاية يكون رجال عـاجزا ال يسـتطيع 

االعتامد عىل نفسه ىف القيام بأى عمل، وال يتحمل مـا يجـب أن يحملـه ىف الحيـاة 
من تبعات، وإذا ترىب عىل االعتامد عىل غريه شعر بالعجز وتردد ىف الحكم واحتـاج 

ًا إىل من يقوده، ومينحه الرآى، وال يستطيع تصديق أن رآيـه سـديدا ومقوماتـه دوم ً

 . إيجابية، ومعطياته الشخصية تستطيع التأثري ىف األمور واآلخرين

ًوهـنـا وـضـع وتـكـان فروـقـا ـسـيكولوجية ـبـني الـشـخص االـعـتامدى والـشـخص 

عنى أنـه يعتمـد يعتمد عىل السياق البيئي املدرك أو املوجود مب: فاألول: االستقاليل
عىل البيئة التى يعـيش فيهـا ىف اتخـاذ القـرارات الخاصـة بـه، ويـترصف مبـا ميليـه 

يعتمد عىل مرجعية الـذات ىف أفعالـه مبعنـى : والثاىن.. السياق البيئي املوجود فيه 
 . أنه يعتمد عىل نفسه ىف اتخاذ القرارات الخاصة به

 )املزدوج( التفكري الثنايئ -4

 إما بيضـاء Dichotomous thinkingلخربات بثنائية ىف التفكري أى النظر إىل ا
أو سوداء، صادقة أو خاطئة، حسنة أو سيئة، طيبة أو خبيثة، وتكـرار كلـامت مثـل 

حيـث مييـل بعـض ) webb ,1993:175(يتحتم، يتعني، ينبغي، يجب، من املفروض 
 أو خاطئة، حسـنة األشخاص إىل إدراك األشياء عىل أنها إما بيضاء أو سوداء، صادقة

ًأو سيئة، دون أن يدركوا أن اليشء الواحد قد يبدو ىف ظاهر األمر سيئا، ورمبا تكون 
فيه أشياء إيجابية، أو قـد يـؤدى ىف املسـتقبل إىل نتـائج إيجابيـة؛ فـالتطرف عـادة 
يرافقه مشاعر شديدة بالعجز عندما يتعرض الفرد ألي إحبـاط أو تـوتر مهـام كـان 

بارات املكتئبني وشكواهم بكلامت ومفاهيم وجمـل تعكـس شـيوع ومتتلئ ع. ًتافها
 :هذه الخاصية مثل

 .ال أري عىل اإلطالق فائدة ملا أقوم به  - 
 .حيايت ال يقبلها أى إنسان عىل وجه األرض  - 
 .حيايت تفتقد باملرة إىل عنرص الحب  - 
 .الحياة إما نجاح ىف كل شئ أو فشل ىف كل شئ وال شئ غري ذلك  - 
 .إما أن أنجح نجاحا مطلقا أو أفشل فشال ذريعا  - 

ًواألكرث من ذلك حقا أن بعض الناس قد يقعون ىف االكتئاب نتيجة اعتناقهم لهذه 
 يستهلون أوالً بالحكم عىل أنفسـهم بالفشـل : القواعد، وميرون ىف ذلك باملراحل األتية
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بعـون ذلـك بسلسـلة مـن  ويت- الشهرة عىل سبيل املثال -ىف تحقيق الهدف املتاح 
وقـد فقـدت الشـئ الوحيـد .. ًإذا مل أصبح مشهورا أكون قد فشلت " االستنباطات 

رمبا أبخع نفيس .. وال فائدة من االستمرار .. إننى فاشل .. ًالذى يهم أى إنسان حقا 
حني يفحص املريض املقدمة األوىل يدرك أنه مل يلتفت إىل اشباعات " أيضا وأسرتيح 

ويدرك كيف ضـيق حياتـه وحـبس نفسـه ىف صـندوق . حياة غري الشهرةأخرى ىف ال
كذلك يفعل من يحرصون سعادتهم ىف حدود . حني حرص سعادته ىف حدود الشهرة

ًالحب، فال يرون هنا سوى أن يكون املرء محبوبا من شخص معني، إنهـم يسـلمون 
أنفسـهم أنفسهم للتقلبات الشعورية والـرتجح بـني السـعادة واألىس وفقـام يـرون 

وقد يستهدفون لالكتئاب أيضا وينتهون . ويقدرون نصيبهم من الحب أو من الهجر
 . اليه

 :وفيام يىل قامئة ببعض االتجاهات التى تعرض الناس للحزن الزائد أو االكتئاب

 .لىك أكون سعيدا يتحتم أن أكون ناجحا ىف أى شئ أقوم به  - 
مـن كـل ) محبوبـا، محـط إعجـاب(ًلىك أكون سعيدا يتحتم أن أكـون مقبـوال   - 

 .الناس
ًإنه لشئ رائع أن أكون غنيا ذا شعبية ورواج، وشـئ فظيـع أن أكـون مغمـورا   -  ً

 ً.محدودا
 .إذا ما ارتكبت خطأ فهذا يعنى أنني غشيم أخرق  - 
 .َّإن قيمتي كشخص تتوقف عىل رأى األخرين ىف  - 
فأنا تافـه )  والدى-بيبتي ح(إذا مل تحبني زوجتي . يستحيل أن أعيش بال حب  - 

 . ال قيمة ىل
 .إذا اختلف معى شخص ما ىف الرأي فهذا يعنى أنه ال يحبني  - 
 .إذا مل أغتنم كل فرصة تسنح ىل لىك أتقدم إىل األمام أندم عليها فيام بعد  - 

لىك أكون سعيدا يلزمني أن أكـون محبوبـا مـن " وإذا ما اعتنق شخص قاعدة 
البد أن أجعـل الجميـع : " ه عىل أن يحقق ذلك بقاعدة أخرىفإنها تحمل" الجميع 
لهذين األمرين طبيعة استعبادية وهام يتفقان ىف " البد أال " و" البد ألن " " يحبني 

" البـد"وفـيام يـىل بعـض قواعـد " األنـا األعـىل"مالمح كثرية مع مفهوم فرويد عن 
 :الشائعة

 . ل والشجاعة واإليثارالبد أن أكون ىف قمة الكرم والرقة والجال  - 
 .البد أن أكون املحب املثايل والصديق املثايل واملعلم والطالب والزوج املثايل  - 
 .البد أن أتحمل أية مصاعب بثبات ورباطة جأش  - 
 .البد أن أكون قادرا عىل إيجاد حل رسيع ألى مشكلة  - 
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 ً. صافياًالبد أال أستاء أو أتأذى، والبد أن أكون دامئا سعيدا  - 
 .البد أن أعرف وأفهم وأتنبأ بكل شئ قبل حدوثه  - 
 .ًالبد أن أكون دامئا طبيعيا تلقائيا، وأن أتحكم دامئا ىف مشاعرى  - 
 .البد أن أكون دامئا عىل أعىل مستوى من الكفاءة والفاعلية  - 

 إىل وجود ثـالث معتقـدات (Ellis & Dryden, 1987)وينبهنا اليس ودريدن 
 :ية تكسب الفرد العجز وهى العقالن

ًيجب أن أكون قادرا عىل النجاح والفـوز بتأييـد اآلخـرين ودعمهـم بـدالً مـن   -1

 كالرتقيـة -التأكيد عىل احرتام الذات أو الحصول عىل التأييد ألهداف محـددة 
 . أو تقديم الدعم بدال من توقع الحب الدائم من اآلخرين. ىف العمل مثالً

ً يعاملونني دامئا معاملة جيدة تتفق متاما مـع مـا أرغـب فيـه عىل اآلخرين أن  -2 ً
من معاملة، بدال من القول أن بعـض النـاس دامئـا يترصفـون نحـوى بطـرق ال 

 . أرغبها بسبب تقارب املصالح أو جهلهم بإمكانيايت، أو غبائهم
يجب أن تكون الظروف من حويل ممهدة بحيث أحصل بسهولة عـىل كـل مـا   -3

ء أقل مام أريد، بـدالً مـن الفكـرة أنـه مـن غـري الجيـد أن تكـون أريد وال يش
األشياء كام ال نبتغـى لهـا أن تكـون، وان علينـا أن نحـاول بكـل جهـدنا تغيـري 
الظروف أو ضبطها بحيث تكون األشياء مقبولة إىل حد ما ،لكن إذا كان تغيـري 

ميهـد نفسـه املواقف السيئة غري ممكن أو مستحيالً فإنه من األفضل للفرد أن 
 ).Ellis, 1994(لقبول األشياء وأن يتوقف عن تصويرها بأنها فظيعة أو كارثة 

 : وتقوم هذه الوجوبيات بدور محوري ىف شعور الفرد بالعجز من خالل

 . رؤية األحداث عىل أنها أسوأ مام ميكن تحمله: البشاعة  -1
 . أو الفشل حيالهاالشعور بالعجز ىف وجه الصعوبات: عدم القدرة عىل التحكم  -2
اعتبار الشـخص لنفسـه ولآلخـرين أنـه عـديم القيمـة أو :اللوم املوجه للذات   -3

 . النفع نتيجة للفشل

ولعل من أهم مساوئ هذا النوع من التفكري ارتباطه بنزوع الفرد إىل الكـامل 
املطلق، وتبنى الفرد ىف النهاية وجهة نظر غري واقعية عن الذات، ومـن ثـم إدراكـه 

م مجاراة األحداث والتأثري فيها، الذي يـؤدى إىل اليـأس عنـدما يفشـل الفـرد ىف عد
 . النهاية إىل الوصول إىل األهداف املستحيلة والغايات التى ال ميكن إدراكها

 ىف تحديد عد من اإلنبغاءات التى تحكم حياة (Horny, 1989)وهنا متىض هورىن 
 " لواقعيـة نحـل الـذات الواقعيـة فيقـول الشخص الذي حلت فيها الذات املثاليـة غـري ا
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ينبغي أن يكون ىف قمـة األمانـة ومراعـاة اآلخـرين والعـدل والكراهيـة والشـجاعة 
واإليثار، ينبغي أن ال يرتبط بأي شئ أو نأى إنسان، وأال يباىل بأي شـئ، واال يشـعر 

ه ًبالتعرض لألذى، وينبغي دامئا أن يكون هادى البال، غـري مضـطرب، وبنبغـى عليـ
ًدامئا أن يستمتع بالحياة، وينبغي أن يكون فـوق اللـذة واملتعـة، ينبغـي أن يكـون 
ًتلقائيا وأن يضبط مشاعره، وأن يعرف كل شئ ويفهمه وسـتبرصه، وأن يقـدر عـىل 
حل كل مشكلة خاصة به، أو بـاآلخرين عـىل نحـو رسيـع، وينبغـي أن يواجـه كـل 

 . ً أن يكون قادرا عىل أن يجد عمالًًصعوبة خاصة به مبجرد رؤيته لها، وينبغي دامئا

ًأن جزءا من تعلم مشاعر العجز قد يتضاءل ) 1998(ويرى عبدالستار إبراهيم 

ًإذا ما أدرك أنه ال يوجد إنسان كامل متاما فال مجال للكامل املطلـق، هـذه حقيقـة 
ًتنطبق عىل شخصيا وعليك وعىل العامل الخارجي أمعن النظر من حولك هل أنـت : َّ

 ىف مكان كامل النظافة والنظام؟ أم هـو درجـات مـن هـذا وذاك ومـن غـري تجلس
املمكن أن يكون الشخص محبوبا متاما وىف جميع األوقات ومـن جميـع األصـدقاء، 
فالحب درجات ودرجة الحب والقبول تتذبذب بشدة، فضال عن أن منطـوق هـذه 

حقيقـة أنـه ال وال.. القواعد يجعل أى انخفاض ىف درجة الحب مبثابـة رفـض ونبـذ 
توجد ىف واقع األمر مطلقات ىف هذا العامل إال ىف أذهاننـا، وكلـام حاولنـا أن نقـيس 
كل شئ مبقاييس الكامل املطلق حكمنا عىل أنفسـنا بالفشـل وخيبـة األمـل، وأننـا 
عاجزون عىل الـتحكم ىف أى يشء وال نسـتطيع التـأثري ىف مجريـات األمـور، وتـزداد 

اتنا وواقعنـا، ومـن ثـم إحساسـنا العميـق باالكتئـاب الـدائم الهوة التنافر بني إدراك
 . واالضطرابات الوجدانية

  لوم الذات والتأثر بالنقد-5

 بني نـوعني مـن اللـوم املوجـه نحـو (Seligman, 1975: 1974)ميز سيلجامن 
لـوم قـد يوجهـه الفـرد نحـو : الذات إثر الفشل الذى يعتقد الفرد أنه مسئول عنـه

ًشخصيته ككل، واللوم املوجه للشخص يعد عامالً أكـرث ثباتـا مـن سلوكه وآخر نحو 

اللوم املوجه للسلوك، ألن السلوك أمر ميكن تغيـريه ىف نظـر اإلنسـان، أمـا إذ أدرك 
ًالفرد بأن شخصيته هى سبب ما يتعرض له من فشل ومعانـاة تولـد لديـه اعتقـادا 

بل، وأن الفشـل مـن نصـيبه ًثابتا بعدم فاعليته ىف السيطرة عىل األحداث ىف املستق
ًدامئا، ومن ثم يدرك أنه عاجز عن أى تحكـم حـاىل ومسـتقبيل ومـن ثـم يستسـلم 

 .ويستكني لألحداث

عددا من املعـارف املشـوهة التـى متيـز ) 1997،2002(ويقدم الفرحاىت السيد 
 عدم محاولة التلميذ مرات أخرى ىف حالـة فشـله، وعـدم : ذوى العجز املتعلم منها
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ـعـىل اـلـتخلص ـمـن خرباـتـه الـسـابقة املؤـملـة، ولجوـئـه إىل تجـنـب املـشـكلة قدرـتـه 
باالنسحاب والهروب أو االستسالم، ونقص الثقة ىف ذاتـه عنـد تعرضـه ألى موقـف 

لذلك نجد أن ذوى العجز مييلون أكرث من غريهم إىل االعتقاد بأن أفكـارهم . ضاغط
النجـاح بـل تقـودهم إىل وترصفاتهم وقدراتهم وسائر إمكاناتهم ال تساعدهم عـىل 

ًلذلك فهم أقل ثقة ىف هذه األفكـار والقـدرات وىف أنفسـهم وأقـل تقـديرا . الفشل
لذواتهم عن غريهم من األفراد الذين يدركون قدرتهم عىل التحكم، وأن لوم الذات 
عن الفشل من شأنه أن يزيد من تعلم العجز ومن مشاعر عدم الكفاية والسـيطرة 

 . ن تقدير الذاتبسبب انخفاض أو فقدا

إن . أحيانا ما يقرأ أحد الطلبة ىف تعليق معلمه جفاء يفوق ما يقصـده املعلـم
بوسعه أن يسرتد توازنه النفىس إذا كانت هذه املبالغـات والتحريفـات ىف التفاعـل 

ولكن دعنا ننظر حالة طالب ذىك تحمله حساسيته الخاصـة عـىل أن . طفيفة عابرة
إن تـراكم النقـد يجعلـه عرضـة . ثابـة تسـفيه وانتقـاصيعترب أى نقد يوجه اليـه مب

فلو مل . بشكل متزايد ألن يسمى كل مالحظة أو اقرتاح من معلمه تسفيها وانتقاصا
يتغري الحال مبوقف إيجايب واضح من جانب املعلـم فإنـه ينتهـي بـه إىل أن يحمـل 

الشـئ عـىل ويبدأ ىف تصور أى رسالة محايدة أو إيجابية بعـض . األمر ما ال يحتمله
ًثم يتوسع ىف التعميم ليشمل كل املعلمني فريى أنهم جميعا إنتقـاديون . إنها ازدراء

ويتقدم بناء عىل هذه األدلة ليخلص إىل نتيجة مفادها أنـه متخلـف . وأنه غرب بليد
ًولنتصور هذا الطالب أيضـا عائـدا إىل حجرتـه . تخلفا تاما ال شفاء منه وال أمل فيه

. ت والخطايـا إىل حـد أنـه ال يبـدو قـادرا عـىل الرتكيـز ىف عملـهيجرت هذه االتهاما
. ويفرس هذا التدهور وهذا التشتت كدليل عـىل تخلفـه. فيتدهور أداؤه ىف الفصل

ـفـنحن أـمـام –حزـنـا ـمـثال ممتزـجـا ـبـالقلق –إن أـضـفنا األن ـهـذا الـكـرب املحـتـوم 
بيع سـتغدو ًإرهاصات مرض نفيس إذ لو استمرت هذه الحالة أيامـا عديـدة أو أسـا

 .حالة اكتئاب

: نستطيع اآلن أن نحلل هذه الحالة وفق قامئة القواعد الخاصة بهـذا الطالـب
إنـه يسـتخدم " فهو يطبق ىف كل تفاعل مـدريس قواعـد تتعلـق بتقيـيامت املعلـم 

وحني يعتربين أحـد "، ً"إن أى نقد من املعلم يعنى أنه يعتربين غبيا: " القواعد اآلتية
عندئذ يطبق عىل أدائـه " ًومادمت غبيا فلن أصل إىل شئ " ،"أنا غبىًالخرباء غبيا ف

بل إن لديه قاعدة بشأن " إن عدم كفاءيت دليل عىل إىن غبى : " املتدن هذه الصفة
إنه كام نـرى يطبـق " مادمت حزينا فهذا يعنى أن حايل لن ينصلح " الكرب الناتج 

 .مقدمة للنتيجة التاليةسلسلة من العمليات املنطقية كل نتيجة فيها تشكل 
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  توقع الكوارث-6

انشغال الفرد وقلقه من احتامل حدوث مخاطر أو مصائب له ووضـعه ألسـوأ 
 ).1988ممدوحة سالمة، (احتامالت ممكنة لألحداث 

 أن توقع الكوارث لـدى ذوو (Peterson, et al, 1995)ويرى برتسون وآخرون 
اد بأن األحداث السيئة تحـدث لفـرتات العجز يكمن ىف التشاؤم، وميلهم إىل االعتق

ًزمنية طويلة، ويحدد هذا االعتقاد أن أى ىشء سيئ يحدث ىف حياتهم يكون راجعا 
 ىف ذاتهم وهى ال تستطيع التأثري ىف األمور،وأن العامل مـن حـولهم Faultإىل نقائص

غري عادل ىف تقـديره لجهـوده وتقيميـه لهـا، ومـن ثـم ينسـحبون بسـهولة عنـدما 
م مشكالت غري ممكنة الحل ،فالتشاؤم لدى ذوى العجز املتعلم كامن لـدى تواجهه

الفرد يؤدى إىل توقع سلبي لألحداث، ويجعل الفرد ينتظر حدوث األسوأ، والفشـل 
وخيبة األمل، بيد أن املتشائم يدرك أن التحكم ىف األحداث خـارج نطـاق سـيطرته، 

يستطيع تصديق أن ذاته ميكنهـا ويشعر أن ذاته غري قادرة عىل تغيري الظروف، وال 
التحكم ىف األحداث أو تحقيق اإلنجـازات، ومـن ثـم يعـاق عـن الوصـول إىل تنبـؤ 

ويـؤدى ذلـك إىل إدراك أن أي فعـل . Self-Fulfilling Prophecyتحقيـق الـذات 
 .يختاره الفرد ال يستطيع أن يؤثر فيام يحدث

 ,Peterson et al, 1982 Peterson)وأوضـحت دراسـات برتسـون وزمالئـه 
Seligman, 1984) عالقـة جوانـب التشـويه - ىف مجملهـا - وغريها من الدراسات 

املعرىف بحدوث واستمرار العجز املتعلم كام يقاس بأسـاليب عـزو العجـز املـتعلم، 
 عالقـة املعـارف املشـوهة بـالعجز املـتعلم كـام (Ganellen, 1988)ووثق جانيلني 

 إىل أن الطالـب (Tennen, 1982) وأشار تينـني .يقاس بأساليب عزو العجز املتعلم
املشوه معرفيا يلوم ذاته عن النتائج السـلبية فقـط، ويـرى النتـائج اإليجابيـة أنهـا 
ناتجة عن الحظ والصدفة، واستعرض الدراسات الخاصة بالتوقعات املعرفية للعجز 

ديل اـملـتعلم وانتـهـى إىل أن أفـضـل ـعـالج أو تـعـديل للعـجـز ميـكـن ىف تغـيـري أو تـعـ
 .اعتقادات الفرد لألحداث والنتائج

 أن علم النفس العقالين ينظر إىل الفرد عىل أن (Ellis, 1994: 30)ويرى اليس 
ً، وعىل أن يصـبح غـري عـاجزا Self-Actualizationلديه القدرة عىل تحقيق الذات 

 Social andلديـه القـدرة عـىل السـيطرة وتغيـري مصـريه الشـخيص واالجتامعـي 
Personal Destiny واسـتخدام كـل طاقاتـه وإمكاناتـه وتنميتهـا إىل أقىص مـدى ،

ميكن أن تصل إليه، وىف الوقت ذاته من املمكن أن يصبح عاجزا ومعتقـدا ىف عـدم 
 فعاليته الذاتية من خالل متسكه بأفكار العقالنية مثل رغبته يف إنجـاز وإتقـان كـل 
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ن ـكـل الـنـاس، وتعميـمـه ـشـئ إىل ـحـد الـكـامل، رغبـتـه ىف أن يـنـال ـحـب واستحـسـا
ألحداث املـايض وجعلهـا أساسـا ملسـتقبله، مـام يـؤدى إىل شـعور غـامر باإلحبـاط 

 . والعجز، وبالتاىل تتضح رؤية العالقة بني املعارف الالعقالنية وتعلم العجز

 
 العجز املتعلم واألداء الريايض: القضية الحادية عرش

 أن العجـز املـتعلم (Seligman &Peterson ,1986)أثبت سيلجامن وبرتسون 
يرتبط بالفشل الريايض مـن دراسـة أظهـرت نتائجهـا أن بعـض العبـى كـرة السـلة 
مييلون إىل سلوكيات العجز املتعلم بعد حدوث أى خسارة، وهذا يعنـى أن لعـبهم 
ًكان رديئا ىف ظل معارف العجز املتعلم املوجودة لديهم، وأثبت الباحثان أن الفرق 

 فشلها ىف املقابالت الرياضية هى األكرث تعرضا للعجز الجامعي الرياضية التى تتكرر
Group helplessnessوالحظ البـاحثون أن بعـض الالعبـني .  أى عجز الفريق ككل

الرياضيني يتجهون بقوة نحو إدراك العجز املتعلم والتشاؤم عندما يخرسوا ىف أحـد 
عضاء الفريق بعجـزهم  شعر أCelicsاملقابالت الرياضية، ففى إحدى العاب الورق 

نتيجة لخسائرهم املتكـررة، وعـددوا أسـباب خسـارتهم ىف أنهـم كالعبـني تنقصـهم 
الكفاءة والفعالية والجدارة عىل مجاراة أى خصم وأن فيهم بعـض الالعبـني ليسـوا 

ومـن . عىل مستوى اللعبة، وتتسـم معـارفهم بالالعقالنيـة عنـد تفسـري أى خسـارة
شـلها ىف املقـابالت الرياضـية عـىل أنـه تشـوهات ناحية أخرى فرست فرق أخرى ف

معرفية وتوقعات سلبية لضعف أدائها، أى قبل دخولهم بعض املقـابالت الرياضـية 
ـتحكم ىف  ـم وال يـسـتطيعون اـل ـوق نـطـاق تحكمـه ـابالت ـف يتوقـعـون أن ـهـذه املـق
نتيجتها، باإلضافة إىل أنهم يعتقـدون أن أعضـاء الفريـق الخصـم ذو تـاريخ حافـل 

رات والشهرة، وتعمل هذه االنتصـارات كمـدعامت للقـدرة والجهـد تنمـى باالنتصا
لديهم دافع التحكم وتفرس هذه األسباب كأسباب داخلية أى داخل أعضاء الفريق 
وهى مستمرة، وبالتايل يدركون عجزهم، وأنهم مهام حاولوا ومهام جدوا فإنهم لـن 

 ,Peterson)تكون الفشـل ًيستطيعوا السيطرة عىل مجرى املباراة،والنتيجة حتام س
et al, 1995) أى أن حصول أى فريق عىل نتيجة غري مرضية قد تؤدى إىل كفاءة ىف 

األداء ىف املرات املقبلة وذلك ألسباب عديدة منها اإلعداد الجيد لالعبـني أو بسـبب 
تكيف هيئة التدريب معهـم أو جسـارتهم وصـالبتهم النفسـية التـى ال تتـأثر بـأى 

عكس فقد يؤدى الحصول عىل نتيجة غري مرضية إىل شعور بالعجز خسارة، وعىل ال
املتعلم، ألن الخسارة تنشئ وتنمى لدى أعضاء الفريـق شـعورا بـالعجز، ويـنخفض 

 .أداء الفريق ىف أى مقابلة قادمة
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 عـىل بيانـات مـن اإلتحـاد (Reist et al, 1995)وهنا حصل ريسـت وأخـرون 
 دعمـت فـروض نظريـة العجـز - لفريـق مـا العاملى لكرة القدم ملدة ثالث سنوات

 وأظهـر البـاحثون أن الفريـق الـذى ينهـزم هزميـة قاسـية مييـل أداؤه إىل -املتعلم 
ًالضعف ىف املقابالت القادمة السيام إذا كان يواجه خصـام صـعبا عنيـدا لـه شـهرة  ً ً

وانتهى الباحثون إىل تحليالت توضح أن شعور أى فريق . واسعة وانتصارات عديدة
لعجز املتعلم ىف أى مقابلة وتعميمها عىل املقابالت األخرى يعتمـد ىف جـزء كبـري با

منه عىل مدى واقعية التفسريات السببية لخسارتهم، وعىل توقعاتهم لقوة وكفـاءة 
 أى Collective efficacyالخصـم، ومـدى متاسـكهم وشـعورهم بفعاليـة الجامعـة 

ى صعوبة ومدى التامسك بيـنهم قوتهم وكفاءتهم كفريق وليس كأفراد ىف تخطى أ
وتوجـهـاتهم ألـهـدافهم وـصـالبتهم وجـسـارتهم النفـسـية واـنـتامئهم الـسـم الفرـيـق 

(Reisel &Kopelman, 1995) . 

وبالتايل فإن خسارة أى فريق ريايض قد ال تؤدى إىل الشـعور بـالعجز املـتعلم 
بالت  الذى تحدثه الخسارة، وتؤدى تحسن األداء ىف املقـاReboundبسبب الصدى 

القادمة، وقـد يحـدث ذلـك بسـبب اإلعـداد الجيـد والعالقـات الطيبـة بـني هيئـة 
الـتـدريب والالعـبـني وـبـني الالعـبـني بعـضـهم اـلـبعض، وـكـذا متـتـع الالعـبـني باألفـكـار 
ـرتن  ـة ال يـق ـة قادـم ـاح ىف أى مقابـل ـارة، وأن أى نـج ـريهم للخـس ـة ىف تفـس العقالنـي

رـهـن لظروفـهـا وـمـا يـحـدث فيـهـا بالخـسـارة الـسـابقة أو الحالـيـة وأن ـكـل خـسـارة 
(Mazur, 1998). 

 ,Rettew et al)وىف هذا املنوال أظهرت نتائج ثالث دراسات لريتـى وأخـرين 
 أن أسلوب التفاؤل والتفسري العقـالين للخسـارة والصـالبة النفسـية وتقـدير (1990

عـىل رضب الكـرة ىف املواقـف العصـيبة، " البيسبول " الذات تؤثر عىل قدرة العب 
ً تتنبأ هذه املتغريات بقدرة املصارع عىل العودة بعد أن يجـد نفسـه خـارسا ىف كام

وترتبط هذه املتغريات بعـدم تـأثر العبـى ). املباراة من ثالثة أشواط(الشوط األول 
التنس بخسائرهم السابقة، فإدراك الالعبني لتحكمهم املدرك يجعلهم يبذلون جهدا 

تقدون أن تحقيق الفوز يعتمد عـىل جهـودهم عاليا ىف مواقف املنافسات ألنهم يع
وقدراتهم، ومدى التعاون بينهم، وميلهم ووالئهم لناديهم، وال يهمهـم أى خسـارة، 
ًأما الالعبون ذوو النقص ىف الـتحكم املـدرك ال يبـذلون جهـدا مامثـال لتـوقعهم أن 
 جهودهم سوف ال يكون لها أثر يذكر عىل النتائج، وهم رسيعو الفشـل، ويعتـربون

 .أى خسارة مبثابة قياس حقيقي ملستواهم وجهودهم

 دراسة تهدف إىل تفسري عالقة الـدعم االجتامعـي (Zach, 1997)وأجرى زاش 
 املدرك واسرتاتيجيات املواجهة وكـل مـن تكراريـة الخسـارة وقسـوتها عـىل العجـز 
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ب رياضـية املتعلم لدى املنتخبات الرياضية اإلرسائيلية، وبيان الفروق بني ثالثة ألعا
عـىل املتغـريات قيـد الدراسـة، وبعـد تطبيـق الباحـث ) كرة القدم، واليد، والسلة(

اختباراته واستعانته باألخصـايئ الـنفيس ىف الحصـول عـىل تكـرار الخسـارة ونوعهـا 
وقوتها، أسفرت نتاج الدراسة عن ارتبـاط تكـرار الخسـارة وقسـوتها باسـرتاتيجيات 

 االنفعـال وسـلبية الـدعم االجتامعـي، وزيـادة املواجهة بالتجنب والتي تركـز عـىل
األحداث الرياضية الضاغطة، وهذه العوامل مجتمعة هـى عوامـل مكونـة ومنبئـة 
ًبالشعور بالعجز املتعلم، وضعف الفعالية الجامعية للفريق، كـام وجـد فروقـا بـني 

وذ الثالثة منتخبات لصالح كرة القدم باعتبار أن هذه اللعبة كثرية الشعبية وتسـتح
عىل فكر واهتامم الشعب، وانتهى الباحث إىل خطورة عدم وجود دعـم اجتامعـي 
وعدم وجود وسائل نفسية تحد من خطورة األزمة والتخفيـف مـن خطورتهـا، ألن 
ذلك يعمل عىل تعظيم اعتقاد الفريق ىف قوتهم كأفراد وكمجموعة، وأن أى خسارة 

 .ال تنبئ بأى عجز أو استكانة، أو سلبية

 من مالحظاتـه ومقابلتـه لحالـة تتجنـب (Seligman,1998)لجامن ويذكر سي
االشرتاك ىف برامج الرتبية البدنية أن شـعورها بـالعجز، والـذي يـأيت مـن اعتقـادات 
ثابتة لديها بأنها ال تستطيع تغيري قـدراتها العقليـة، وال تسـتطيع مجـاراة زميالتهـا 

 يسـاعدها عـىل الـدخول أو وتنقصها الثقة بالنفس، وان مظهرها البدين والصحي ال
 .إمتام أى برنامج ريايض

 



 العجز املتعلم
 

 152

 

 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه الرتبوية 
 

 153

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية

3 



 العجز املتعلم
 

 154



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه الرتبوية 
 

 155

 
 الفصل الثالث

 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 هوية املراهقني والعجز املتعلم: القضية األوىل
عريـف الهويـة، ولـيس غريـب أن يرى كثري من املفكرين أن مثـة صـعوبة ىف ت

 أن الهوية مفهوم ال يقبل التعريف، ألن كل تعريـف هـو Gottlopيعلن جوتلوب 
هوية ىف حد ذاته، فالهوية مفهوم وجودى يتضمن خاصية سحرية تؤهلـه للظهـور 
ىف مختلف املقوالت املعرفية، ويتمتع بدرجة عالية من العمومية والتجريـد تفـوق 

ى املشابهة واملقابلة له، وبالرغم من الغموض الـذى يحـيط مختلف املفاهيم األخر
مبفهوم الهوية فإن هذا املفهوم يتضمن معطيات فهم العامل، ىف ضوء كـون الهويـة 
منظومة متكاملة من املعطيات املادية والنفسـية واملعنويـة واالجتامعيـة، تتصـف 

ـعر ب ـواه، ويـش ـام ـس ـز ـع ـخص يتامـي ـل الـش ـا تجـع ـة مـب ـالتاميز والدميوـم ـه ـب وحدـت
الذاتية،ومن ثم فإنها نظام من التصورات واملشاعر حـول الـذات، وإدراك متامسـك 
بالذات يعتمد عـىل قـيم مسـتقرة، وعـىل قناعـة بـأن أعـامل املـرء وقيمتـه عالقـة 

عـىل (والهوية شعور كىل ومعرفة مبا هو خطأ وما هـو صـواب . متناسقة ومتكاملة
 ).2003وطفة، 

فعنـدما تبـدأ . كـد عـىل أهميـة الوحـدة والثبـاتتؤ" بياجيـه"والهوية مبفهوم 
 فـإن هـذه العمليـة تبنـى عـىل أسـاس الهويـة، إذ Conservatioعملية االحتفاظ 

عندما يالحظ الطفل ثبات األشـياء، فإنـه يبنـى عـىل ذلـك تصـور اسـتمرارية ذاتـه 
الخاصة من خالل السلوكيات التى ميارسها، ومن ثم فإن التغريات ىف الهوية ممكنة، 

قد تحدث عند تقديم الخربات الجديدة للفـرد، وعنـد تلقـى تعزيـز إيجـايب عـن و
ذاته، وعن ما ميتلكه من صفات إيجابية لها الغلبـة ىف التـأثري ىف األمـور، بالتـدريج 
ترتسب أفكار جديدة ومنطقية داخل عقل الفرد تساعده ىف تشكيل أمناط إيجابيـة 

لوجود، مبا ينضوى عىل وعى بتاميـزه من الهوية، وعىل هذا فالهوية وجود ووعى با
 .(Sund, 1976)عن اآلخر، وخصوصيته ىف آن واحد 

ًهذا املفهوم وجعله مفهوما محوريا ىف تصوراته النفسية " إريكسون"وقد طور  ً

ذلك الشعور الذى يهيـئ الفـرد إلدراك :  وعرفها بأنهاEgo Identityعن هوية األنا 
كز اريكسون عىل الهوية كاتجاه، أو إدراك لكنها وبهذا ير. ذاته كىشء له استمراريته

 منظومة دينامية من صنع الذات، تتفاعل فيها - عىل حد قول مارشيا -ىف الحقيقة 
 .(Marcia , 1980)الدوافع، والقدرات، واملعتقدات، وتاريخ الفرد 
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إىل أن مرحلة املراهقة هى املرحلة التى يصارع فيها الفـرد " اريكسون"ويشري 
ضوح الهوية وغموضها، أى إىل الحس بالهوية الذاتية ومناء ثقته بذاته، والتـي بني و

تعنى قدرة الفرد عىل االحتفاظ بإحساس ذايت داخـيل للتواصـل مـع فهمـه ملعنـى 
ًارتباطه باآلخرين، فالطفل الذى يتمثل بوالده البد أن يسلك أمناطا سـلوكيه يحبهـا 

لوكية التـى يفهمهـا مـن سـلوك والـده، من وجدانه، أو من ذاته بتلك األمناط السـ
 وفقا ملا أدركـه مـن سـلوك اآلخـرين نحـوه، برصف - عادة -حيث يستجيب الفرد 

 .النظر عن طبيعة السلوك ىف ذاته

ومرحلة املراهقـة مرحلـة الوجـود الفعـيل للشـخص وبدايـة الوجـود الـنفيس 
ة واألنـا املتميـز، الحقيقي له، حيث يشعر املراهق خاللها بالكينونة والهوية املتفرد

ولديه رغبة ىف أن يعـرب عـن نفسـه ويعلـن عـن وجـوده ككـائن مسـتقل لـه رأيـه 
ـيم،  ـة، والـق ـه الخاـصـة ـفـيام يـخـص العـمـل، أو املهـن ـه، وقدراـت ودوافـعـه واختياراـت

 Penuel)، وانتامءاته إىل أفكار وأمناط معينة من الناس Ideologyواأليديولوجيات 
& Wertsch , 1995) املراـهـق أو الـشـاب ىف تحقـيـق معـظـم ـهـذه  وإذا فـشـل

ٌاالختيارات، أو إذا شعر بأنه عاجز ىف اختياراته وأفكاره وقراراته، وىف تحقيق هويته 
ًالشخصية أيضا بسبب خربات الطفولة السيئة أو الظروف االجتامعيـة الصـعبة قـد 

  أى عجـزIdentify crisisيؤدى إىل ما يسميه إريكسـون اإلحسـاس بأزمـة الهويـة 
الشاب عن اختيار مستقبله املهني أو عجزه عن مواصلة التعلـيم، ومـا قـد يعانيـه 
من رصاعات العرص واكتساب إحساس عميق بالتفاهـة، ونقـص التنظـيم الشـخىص 
وعدم وضوح هدف محدد للحياة، وما يصاحب ذلك من أحاسيس العجـز، وإدراك 

 .تدىن الصفات اإليجابية، ليكون االغرتاب

ًة أيضا يسأل املراهقون والشباب عن هويتهم ومن هم؟ وماذا وىف هذه املرحل

يريدون تحقيقه ىف الحياة؟ وكيف يحققون ذلك؟ ومن يفضلون مـن النـاس الـذين 
ًحولهم؟ وإىل أين يذهبون؟ وهل ما يعتقدون فيه يعد كافيا للتضـحية مـن أجلـه؟ 

آلخـرين هل تشبه صفاتهم صفات األخرين؟ وما األشـياء التـي يتميـزون بهـا عـن ا
؟ وتساعد اإلجابة عن هذه األسئلة ىف تحديد نوعية الحيـاة التـي ينشـدها )التفرد(

الفرد واملكان الذي يفضل العيش فيه، وكيف يقىض أوقات فراغه، وهم ىف هذا كله 
يعملون عىل إشباع حاجاتهم املختلفة من ناحية، وتحقيق ذاته مـن ناحيـة أخـرى، 

أمـا الـذين .   تحقيق وجـودي وإشـباع حاجـاىتشعارهم دامئا أنا موجود، وأستطيع
يعجزون عن اإلجابة يتخبطون ىف حياتهم ويكونون عرضـة الفتقـاد القـدرة وإدراك 

 .عدم جدوى ترصفاتهم
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ومن ناحية أخرى قد تتجسد اسـتجابات العجـز لـدى املراهـق عنـدما يشـعر 
مـع الـذى املراهق أن هويته ال تظهر، وال تتشكل ىف ضوء معطيـات الثقافـة واملجت

يعيش فيه، حيث ال يساعده إطاره الثقايف واملجتمعي عىل تحقيق أهدافه، وقـد ال 
ًميثل له سياجا واقيا وموجها لسلوكياته الواقعية وطموحاته يف املستقبل، ومـن ثـم  ً ً
تكون عوامل اإلحباط أكرث من عوامل اإلنجاز، األمـر الـذى يـنعكس بالسـلب عـىل 

الطأمنينـة وإدراك الخـوف مـن العـامل، وامليـل إىل إحساس الفرد بالهويـة وفقـدان 
تفضيل عدم بذل الجهد، والركون إىل السلبية، والتخيل عن كل موقف إيجايب تجـاه 
الواقع، واالكتفاء باتخاذ مواقف رد الفعل أو التطرف الزائد والضيق، ونقـد كـل مـا 

 . هو قائم بدون متييز

 خارجية عنهم، أو أنهـم ال دخـل ًوكثريا ما نرى الشباب يتذرعون بأسباب تبدو
ًلهم فيها، ومن هنا يكون القصور راجعا إىل أنهم مييلون إىل االنطواء عىل أنفسـهم، 
ويعلنون برصاحة بأنهم مل يعودوا ميلكون من القدرة ما يستطيعون معـه مواجهـة 

وإذا سألنا الشـباب مـا معنـى هـذه الظـروف، .  الظروف الخارجية والتغلب عليها
:  يستطيع أن يقدرها أو يحكم عليها، وأين اإلرادة؟ وجدنا بعضهم يقول ومن الذى

ًإننى كنت أود أن أحرض ىف موعدى متاما لوال املواصالت، وكنـت أود أن أذاكـر لـوال 
 .انقطاع التيار الكهرباىئ

فالشاب أو املراهق عليه إذن أن يتحىل باإلرادة التى متكنه من أن يتغلب عىل 
 عىل اإلنسان من أن يستسلم للعجز بحجة أن الظروف التى الظروف، فليس أسهل

 .يواجهها ظروف عصيبة، هيهات ألى قوة برشية أن تتمكن من الوقوف ىف وجهها

والغريب أننا قد نجد بعض الشـباب يستسـلمون للعجـز تحـت وطـأة رفـض 
املقاومة، أو أنهم مييلون إىل رفض الرصاع الـذى ميكـن أن ينشـأ بينـه وبـني مصـدر 

ًعوبة أو منبع املشكلة، وبطبيعة الحال قد يكون هـذا سـببا رئيسـا ىف أن كثـريا الص ً ً
من معارك الشباب النفسية والخلقية يخرسونها قبل دخـولهم املعركـة ألن عوامـل 
اإلحباط والعجز قد متكنت مـنهم، وهيـأت نفوسـهم تهيئـة مـن شـأنها أن تزعـزع 

جـز حتـى عنـد مواجهـة أقـل العزمية وتضـعف اإلرادة، وتهيـئ الشـاب لـتعلم الع
 ً.املثريات تأثريا

 بني أزمـة الهويـة وبـني Boul Gudmanوىف هذا السياق يربط بول جودمان 
إن أزمة الهويـة : "فقدان املراهق للقيمة االجتامعية ويعرب عن ذلك رصاحة ىف قوله

 ما هى إال إحساس بالضياع ىف مجتمـع ال يسـاعد املراهـق ىف فهـم ذاتـه، وال يـوفر 
 ًفرصا ميكـن أن تعينـه ىف اإلحسـاس بقيمتـه االجتامعيـة، واملجتمـع الحـديث ال له 
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يحرم الشاب من القدوة واملثل فحسب، وإمنا يعطلهم عن القيام بـدور لـه معنـى 
ىف الحياة، ومن ثم فإن العجز املـتعلم ميكـن إرجاعـه بشـكل أو بـآخر إىل عـدم أو 

وضـوح الهويـة وإدراك نقـص تأخر تشكيل الهوية، حيث وجدت عالقـة بـني عـدم 
 Newcomb & Harlow)الـتحكم والسـلوك الجـانح السـيام تعـاطى املخـدرات 

,1986). 

ومن منطلق أن االنحراف واإلدمان قد يعربان عن أزمة هوية لكونهام مشـكلة 
اجتامعية واقتصادية وسياسية، ولهام معنى أعمـق مـن كـونهام يرجعـان إىل نـزول 

ـا ـثال، وـهـو ـم ـرأة للعـمـل ـم ـادهم أن اـمل ـني الـشـباب، واعتـق ـؤدى إىل االـغـرتاب ـب  ـي
مستقبلهم مظلم إىل حد كبري، وعدم وضوح معايري الصواب والخطأ أمامهم، ويرون 
تعزيز صور الفساد والحراكات االجتامعية املفاجئة،والضغوط االجتامعية، ويدركون 

ت أن العمل الجاد لن يوصـلهم إىل النجـاح؛ مـام يشـعرهم بـالعجز وضـآلة السـام
اإليجابية التى يتصفون بها، مام ميهد إىل االغـرتاب، وبعـض أعـراض االكتئـاب مثـل 
الحزن، والتشاؤم والشعور بالفشل واالنسحاب االجتامعي وعدم الرضا، وىف النهايـة 

 ) 1993أحمد عكاشة، (يكون االتجاه إىل السلوك املضاد للمجتمع 

ىف ضـوء تواجـدهم عـىل وىف هذه الحالة تتجسد أزمـة الهويـة لـدى املراهـق 
ً مكانـا غـري آمـن، وغـري - من وجهة نظرهم -أرضية من الشك وعدم اليقني لكونها 

قادر عىل احتوائهم واإلسهام ىف تحقيق حاجاتهم، واالستفادة من إمكاناتهم، وتختل 
فيه معايري الصواب والخطأ ومحكات النجاح والفشل، وبالتايل البد مـن االنسـحاب 

 -ام أن متاثل واستمرار هذه الصورة خالل مراحل عمرهم التاليـة من هذا املكان، ك
ً يدعم ويعمق لديهم شعورا بعدم القيمة وضياع االعتبـار، –السيام مرحلة املراهقة

ًوقد يكون ذلك دافعا لهم للتعامل بأساليب غري واقعية قـد يرتتـب عليهـا الفشـل، 
هنا تنشط أفكار ومعارف ومن ثم استخالص أحكام تتعلق بالعجز وعدم الكفاية، و

العجز وقلة الحيلة، وإدراك اختالل الهويـة، ومثـل هـؤالء تعـوزهم الثقـة والخـربة 
ويشعرون كأنهم خائفون مهشمون، ال ميتلكون العامل، ومعطيـات تحديـد السـلوك 
ًاملناسب الذى يـرتك أثـرا طيبـا لـدى اآلخـرين ولـدى أنفسـهم، ويظهـرون وكـأنهم  ً

 املختلة، وعـن معـايري لحـدود سـلوكهم، وقـد يـترصف يبحثون عن معنى لهويتهم
بعضهم وكأنه يرغب ىف معاقبة ذاته حيث يجـد ىف معاقبـة ذاتـه طريقـة للتعـرف 

 .  عىل محكات عادلة ومعايري صادقة للسلوك األخالقي

وعليه تكون استجابة العجز مبثابة استجابة منطقية لعدم القدرة عـىل تحمـل 
ه، فإدراك الفرد اختالل معايري الحكم عـىل األداء، وكـذا أعباء الواقع واختالل معايري

 عدم قدرته عىل التحكم فيام يجرى حوله من أمور أو مواجهـة التغـري أو األحـداث 
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بأساليب سلوكية توافقية تجعل الفرد يشعر بالفشل،وتكرار الشعور بالفشل يـؤدى 
منـه، مـام يـؤدى إىل إىل اختالل تشكيل الهوية وتجنب مواجهة الواقع، بل والهرب 

تزايد يف اتجاه العجـز وضـمور القـدرات واإلمكانيـات الالزمـة لتحقيـق األهـداف، 
 أن املغرتب يعـاىن االكتئـاب - (white, 1971) وكام تشري هوايت -ليكون االغرتاب 

وتنتابه احساسات عميقة بالعجز، وإذا فقد الفرد الشعور بالهدف ىف حياته تصـبح 
وتجعلنـا خـربة الشـعور بـالالمعنى منيـل إىل أن نشـعر .  لهـاحياته فارغة ال معنـى

بإحساس عميق بالعجز، مام يؤدى إىل قلق مؤمل، وبخس ما ىف الـذات مـن صـفات 
 .إيجابية، وتعظيم ما بها من صفات سلبية

واإلنسان املغرتب هو اإلنسان الذى اليحـس بفاعليتـه والبأهميتـه والبوزنـه ىف 
 - عىل عكـس ذلـك -) الطبيعة واآلخرين بل والذات(امل الحياة، وإمنا يشعر بأن الع

فعالقـة اإلنسـان . ًيوجد بعيدا عنه وفوقه حتى ولوكان من خلفه هـو: غريب عنه 
يصنعه بيديـه ثـم : املغرتب بالحياة االجتامعية هى كعالقة اإلنسان البداىئ بالصنم 

وبقـدر . تـهيرفعه فوق نفسه ويتحول إىل مجرد عبد لـه التخـرج عالقتـه عـن عباد
 الذى قد يكون الدولة، أو األرسة أو أية مؤسسـة -مايتفاىن اإلنسان ىف عبادة الصنم 

 يزداد خضوعه له ويزداد احتقاره لنفسه أى تقليله من شأنها بل -اجتامعية أخرى 
وىف نشاطاته االجتامعية املختلفة اليحقق اإلنسان املغرتب ذاتـه وإمنـا . وتحقريه لها

بسعادة فيهـا وإمنـا يعـاىن مـن شـقاء وتعاسـة، والينمـى مهاراتـه يضيعها واليشعر 
وهذا يـؤدى . وخرباته وإمنا يفقدها واليحقق استعداداته وإمكانياته، وإمنا يخرسها

 .إىل اضطراب الهوية

 ىف العجز التعبري عن نقص فهمه ماذا Horneyوىف هذا الصدد وجدت هورىن 
يته يحيا حياة من نسج نصوره، ويفتقد يكون ىف الحقيقة؟ ونتيجة الفتقاره فهم هو

االهتامم بالحياة، ألنها ليسـت مـا يرغـب فيـه حقيقـة، ولـيس ىف وسـعه أن يتخـذ 
قراراته ألنه ال يعرف حقيقة ما يريد،ويعيش ىف حالة يدرك من خاللها تدىن سـامته 
اإليجابية وتعاظم ما يحمله من صفات سلبية، ومن ثم يدرك أن وجوده وحضـوره 

يام ماميتلكه من سامت إيجابية تـؤثر يف األمـور،وحينام تـزداد حـدة مـا وهمي الس
، Social Isolationيشـعر بـه الفـرد مـن عجـز، يـزداد تهيئـة للعزلـة االجتامعيـة 

، فضال عن تعميق معطيـات العجـز لديـه، وإدراك Formlessnessواختالل املعايري
حساس بـالعجز، وتعـاظم نقص التأثري ىف األمور، ومن ثم يقرر إريكسون أن قهر اإل

إدراك القدرة عىل التحكم يستند إىل إحسـاس قـوى بالهويـة، وأن يسـعى اإلنسـان 
 ويجتهد إذا ما كان هناك هدف يسـعى إىل تحقيقـه، السـيام توطيـد إدراك وجـود 
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معايري صادقة ومقبولة للحكم عىل النجاح والفشل، وهذا يدعم فكرة أن اإلحساس 
 .ن الفرد ضد تعلم العجز والشعور باالغرتاببالهوية من شأنه أن يحص

 عىل سبيل املثـال -عىل سبيل املثال إن املراهق الذي يتعرض للنبذ ىف طفولته 
 يشعر بالعجز ىف تكوين عالقات اجتامعية ناجحة، والعجز عنـد مواجهـة عـدوان -

 اآلخرين، فهو رسيع االستسالم، ينطوي عىل ذاته، يشعر بالوحدة، وعـدم الراحـة ىف
والبيئـة التـي تحـاول كـف .. التعامل مع اآلخرين، ويعجز عن التعبري عن حقوقـه 

رغـبـة املراـهـق يف اكتـشـاف نفـسـه، وتجرـيـب أي ـطـرق بديـلـة إلـشـباع رغباـتـه، أو 
السخرية منه عند محاوالته إثبات وجوده، كل ذلك من شأنه يشكل صـورة سـالبة 

ياته، وال يستطيع اكتسـاب نسـق  يتعرث يف ح-ً غالبا -عن الذات، األمر الذى يجعله 
 ,Kaplan)قيمي ثابت، ويخفق ىف تنمية الشـعور بقيمـة الـذات، أو هويـة ثابتـة 

1995). 

وبالتايل فإن مشاعر الكفاية أو القدرة عـىل الـتحكم قـد تكتسـب منـذ بدايـة 
فالفرد ) اكتساب الكفاية مقابل الشعور بالنقص(النمو ىف مرحلة أسامها أريكسون 

حلة يتوقع أن يتعلم املهارات األساسية الخاصة بثقافتـه، وتـرتبط هـذه ىف هذه املر
املرحلة بزيادة قدرة التلميـذ عـىل تنظـيم الـذات، والتواصـل مـع أترابـه وزمالئـه، 
ويكمن خطر هذه املرحلة ىف تكوين معارف ودوافع العجز حني يشـك التلميـذ ىف 

من همته، ويستجيب للمؤثرات مهاراته، أو ىف مكانته لدى أقرانه، األمر الذي يثبط 
استجابات عاجزة، ناقصة اإلرادة مختلة التفكـري، السـيام عنـدما يعـرف أن الجـنس 
الذي ينتمي إليه أو الطبقة االجتامعية هى التـي تحـدد أهميتـه كشـخص، ولـيس 
مهاراته أو ما يبذله من جهد، أو حتى ما يتمتع به مـن صـفات إيجابيـة، والنتيجـة 

قص الكفاءة، واالستسـالم للضـغوط، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن هي العجز وإدراك ن
الجانب اإليجايب لهذه املرحلة هو االجتهـاد، والـذي يحتـوى عـىل مشـاعر الكفايـة 
ًاالجتامعية واالنجازية، أى ثقة التلميذ بأن له تأثريا إيجابيـا عـىل عاملـه االجتامعـي  ً

سـاب الكفـاءة وتعلـم اإلرادة  إىل اكت- ىف الحالـة األخـرية -ًواإلنجازى منتهيا بذلك 
 .والتحكم ىف األحداث وتوقع النجاح

 
 تعلم العجز وتصنيف مارشيا للهوية

 بدراسـات منفـردة أو مـع آخـرين Marcia (Muuss, 1988)قامت مـا رشـيا 
 ًأوضحت أن عـدد مضـطريب الهويـة يتنـاقص تـدريجيا بـني املـراهقني حتـى نهايـة 

 تها األـخـرية حاوـلـت تصـنيف األـفـراد ـعـىل مرحلـة الـشـباب، إال أن مارـشـيا يف دراسـ
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متغري آخر يتعلق بتشكيل الهوية وهو مرور الفرد بأزمـة شخصـية عـاىن فيهـا مـن 
البحث عن هويته وخرجت الباحثة بأربع فئات مـن األفـراد لهـا عالقـة بشـكل أو 

 :بآخر باكتساب وتعلم العجز هي 

 حةأ فراد مروا بأزمة وانتهوا إىل تشكيل هوية واض) 1(

 -ً فهؤالء األفراد أحرارا Identity Achieversأطلق عليهم اسم منجزي الهوية 
 ىف أن يفعلوا أو يؤدوا أى عمـل مـن األعـامل يختارونـه مـن بـني -بصورة حقيقية 

احتامالت عديدة ذات اعتبارات بالنسبة لهم، وإنجـاز الهويـة هـو املعنـى الكـامن 
نجزين لهويتهم أشخاص يتجاوزون مشـاعر وراء النجاح ىف الحياة، وأن األشخاص امل

الخوف من الفشل، وعندما مير بهم أى نوع مـن األزمـات يـدركون أنهـم ميتلكـون 
التحكم ىف نوايص األمـور واألزمـات، وهـى فـرتة أزمـة يتبعهـا تطـور االلتزامـات أو 
املعتقدات التى يأخذها الفرد عىل نفسه كأن يتعهـد بأيديولوجيـة معينـة بعـد أن 

 ويستطيعون التكيف أو معايشة األزمة (Marcia & Toder, 1973)ييمها يعيد تق
بأي طريقة تناسبهم، وينتهون بتكوين هوية مـا، معتقـدين أن لـديهم قـدرة عـىل 

 .اإلنجاز يف املواقف املقبلة، واختيارات واضحة يستطيعون تحقيقها

قالل وتعد مرحلـة إنجـاز الهويـة املرحلـة التـى يتجـه فيهـا الفـرد نحـو االسـت
ـار  ـال ىف األفـك ـو الـح ـام ـه ـة ـك ـا صــفاته اإليجابـي ـدرك فيـه ـل، وـي ـي كرـج الحقيـق
واإليديولوجيات، واختيار املهنة، وهذا اإلنجاز ىف الهوية، أو ما يسمى بالتحرك تجاه 
حل األزمة ذو أهمية كبـرية وأثـر جـدي، يـؤدى بالتـايل للوصـول إىل حالـة نفسـية 

 .سوية

 مروا بخربة توكيد الذات واالختيار ويسـعون ومنجزي الهوية هم األفراد الذين
وإنجـاز الهويـة يحـدث إذا كـان مسـتوى . نحو األهداف التي اختاروهـا بأنفسـهم

ًااللتزام لدى الفرد عاليا بعد وزن واختيار البدائل، والوصول إىل قرار يتخـذه الفـرد 
حثـون عـن ًبنفسه، وهم األفراد األكـرث تكـامالً وتعقيـدا مـن الناحيـة املعرفيـة، ويب

ًالخربات التي تزيد منوهم، وأكرث الهويات مرونة وأقلها جمودا عند مواجهة ضغوط 

التوافق، وهم أعىل مستويات منـو األنـا، فضـال عـىل تفوقهـا عـىل جميـع الهويـات 
ًاألخرى ىف قدرتها عىل عالقة األلفة والتواد، ونادرا ما يذهبون طلبا للعالج الـنفيس،  ً

ـشـاد القـصـري ـكـونهم ال مـيـرون بأزـمـات نفـسـية تـسـتدعى ويحـتـاجون فـقـط إىل اإلر
التدخل، أو قد ميرون بأزمات حقيقية إال أنهم يثقون ىف قدرتهم واستجاباتهم عـىل 

 .(Marcia, 1980)تجاوزها 

وهذا يعزز أن البيئة اآلمنة التي تشجع الفرد عىل التفاعل مـع مختلـف جوانبهـا 
 اإلحسـاس اإليجـايب باملثـابرة وبقيمـة مـا املادية أو االجتامعيـة تسـاعده عـىل تنميـة 
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يبذله من جهد والثقة ىف قدرته عىل القيام مبا يوكل إليه من أعامل بإتقان وقدرتـه 
عىل تكوين عالقات مثمرة مع اآلخـرين، وهـذا مـا يصـف األفـراد منجـزي الهويـة 
وعكس ذلك عندما يتعرض الفرد للفقر واإلحباط والشعور بـالعجز والحـس بعـدم 

لية ما لديه من قدرات، وما يتمتع به من صفات إيجابية، وما يبذله من جهـد، فاع
 .حيث غالبا ما تنتابه مشاعر الدونية وعدم القدرة عىل مواجهة أعباء الحياة

 أفراد مل ميروا بأزمة وانتهوا بتشكيل هوية) 2(

ًغالـبـا أـخـذوها ـجـاهزة ـمـن املحيـطـني بـهـم حـيـث رهـنـوا ـهـويتهم لآلـخـرين 

Foreclosure فهم يتصـفون بالتعهـد غـري الناضـج لألهـداف، ويعظمـون األفكـار 
واألهداف والقيم واآلراء التي يقرتحها أشخاص آخرون عادة مـا يكـون والـديهم أو 
معلميهم بدون أن يكون للشخص خيارات معينة مثل الخيارات املمكنـة والخاصـة 

رتبطـة بـاآلخرين بهم، وهؤالء عرضة للعجز املتعلم، حيث يعتقدون أن هوياتهم م
 .األقوياء

وبهذا الشكل مل تتفتح هويتهم ومل تستطع تجاوز ما هو قائم إىل ما ينبغي أن 
يكون، ومن ثم فإن الشخص ال يستطيع أن يخرج عن إطار مـا التـزم بـه واكتسـبه 

ً، األمر الذى يجعلـه راهنـا نفسـه ملـا )األرسة مثالً(من قيم ومعايري داخل مجتمعه 
 )2002محمد عيد، (ه ال يخىش النجاح بل قد يحققه هو قائم، بيد أن

ٌ أن راهني الهوية أفـراد لـديهم التـزام باألوضـاع (Muss, 1988)ويذكر موس 
املهنـيـة واأليديولوجـيـة، لـكـن تـلـك األوـضـاع اختارـهـا لـهـم آـبـاؤهم ومل يتخريوـهـا 

هم ألنفسهم، أى أنهم مييلون إىل تقمص أيديولوجيات ومهنة والديهم، فعندما نسأل
 وعندما نسـألهم We Want To Be Dentistعندما يكربون ماذا يرغبون يجيبون 

، فهؤالء األفراد قد قبلوا القيم Because My Father Is A Dentistملاذا؟ يجيبون 
وهـم بـذلك يخضـعون لقـيم تسـلطية . الوالدية بدون سؤال أو اختيار بني البدائل

طيقيـني، دفـاعييني يرسفـون ىف الحيـل ًومييلون ألن يكونوا جامدين معرفيـا، دوجام
الدفاعية، ومن الصعب بالنسبة لهم أن يتغريوا، وبالنسبة للعالقات بني األفراد فهـم 
مييلون إىل النمطية والتظاهر والذات املتصلبة وهـم متعـاونون وممتثلـون للعـرف 

آلخـرين ًوالتقاليد، ويتجنبون الرصاع والتنافس، وهم أيضا أكرث تـأثرا بأحكـام وأراء ا
ليس من خالل تقييامتهم الشخصية لهذه األحكام واآلراء، وهم أكرث تعرضـا إلدراك 
أزمة هويـة يف حيـاتهم فـيام بعـد ألنهـم ال يعطـون أهميـة لـذاتهم وال لصـفاتهم 
اإليجابية كعمليات أساسية لتحقيق هوية حقيقية واقعية، تسـتطيع اتخـاذ القـرار 

 .اء قابل للقياس والتحقيقووضع إيديولوجيات وتقديم أفكار، وأد
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بكلامت أخرى ال يرجع التحكم لذاتهم وإمنا يرجع لآلخرين، وهـذا مـا يسـمى 
 وفيـه نجـد أن العجـز املـتعلم ظـاهرة Vicarious Helplessnessبالعجز اإلبداىل 

بيئية وأن الفرد ال يحتاج إىل املرور املبارش بأحداث غري قابلـة للـتحكم لـيك يصـبح 
ه ال ميلك معطيات النجاح، بل ميكن أن يصل إىل حالـة العجـز مـن ًعاجزا ويدرك أن

إدراك أو رؤية تأثري الحالة عىل اآلخرين من حوله، وبعبارة أخرى يتعلم العجز من 
مشاهدة اآلخرين الذين يعـانون العجـز، ومياثـل هـذا االسـتنتاج مـا بينتـه نظريـة 

ـي  ـتعلم االجتامـع ـSocial Learning Theoryاـل ـرد ـق ـأن الـف ـض  ـب ـتعلم بـع د ـي
االستجابات السلوكية من خالل عملية تقليد ما يسلكه اآلخرون،أو رؤية آثارها عىل 

وىف هذه الحالة توصف ظاهرة العجز املـتعلم بأنهـا ظـاهرة معديـة . أفراد آخرين
Contagious ولها قابلية االسـتمرار واالنتشـار (Brown & Inoye, 1978) . وبنـاء

املتعلم قد يحدث من خـالل الـنامذج املبارشة،فـاألفراد عليه ميكن القول إن العجز 
ًاألـكـرث انـصـياعا واألـسـهل إقناـعـا واألـكـرث قـبـوالً للمعلوـمـات ـمـن اآلـخـرين واألـقـل 
دافعية،واألضعف مقاومة لالكتئاب،وذوو األداء األكادميي املنخفض، واألكـرث عرضـة 

لذين يرون أنفسـهم لالضطراب النفيس،ومن لديهم نزوع أعىل لالنتحار هم األفراد ا
مثل مناذج العجز مقارنة باألفراد الذين يالحظون مناذج النجاح أو يالحظون منـاذج 

 .(Bandura, 1998)تدرك الكفاءة والتحكم 

وقد ال يقترص مفهوم العجز اإلبداىل عىل العجز ىف بيئة التعليم أو العمل، بـل 
قول بأن التطور التقنـي ىف وىف هذا الصدد ميكن ال. يتعدى ذلك إىل البيئة الخارجية

 أدى إىل Global Televisionوسائل االتصال وظاهرة ما يعرف بعلمنة التلفزيـون 
تعريض ومعايشة املاليني من الناس ألحداث وقضايا خارج نطاق تحكمهـم مقارنـة 
بأي وقت آخر من التاريخ البرشى العتبارات متعـددة أهمهـا الـرابط اإلنسـاين بـني 

 يؤدى إىل تجاوز اآلثار السلبية للكوارث حدود الدول التي تحدث شعوب العامل، مبا
فيها إىل بقية الشعوب يف الكرة األرضية، وكام أن الرصاع عىل الرثوات ورغبة الـدول 
الكبرية ىف الهيمنة عىل الدول الصغرية يسهم يف إذكاء الشعور بالعجز بـني مـواطني 

األمثلة لشعوب ودول تعيش ىف حالة فهناك عرشات .  دول عديدة يف العامل املعارص
من الخوف والقلق بسبب دافع السـيطرة والهيمنـة لـبعض الـدول والتـي تسـتمد 

 ) 2003عىل عسكر، (بعض جذورها من الطبيعة العدوانية للنفس البرشية 

ًىف هذه الحالة ينزع الشخص العادي غالبا إىل العجز عن القيام بأي عمل يؤثر 
ًتأثريا حقيقيا عىل ال بيئة التى يعيش فيها خاصة ىف ظل تعقد الحيـاة العرصيـة مـن ً

 حوله، حيث يرى ىف األغلـب واألعـم أن هـذه البيئـة خاضـعة لتـأثري قـوى خارجـة 
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عن إرادته تتمثل ىف العلم والتكنولوجيا والصناعة والحكومة، ورغبات الهيمنة مـن 
ط عـن القيـام دول عىل دول، واليشء امللفت للنظر أن هذا الشـخص ال يعجـز فقـ

بعمل مؤثر ىف البيئة، بل إنه ىف معظم األحـوال يعجـز عـن أن يـربط بـني مشـكلة 
 . ًبيئية يعاىن منه، وبني االعتبارات البيئية األوسع نطاقا

 أفراد مروا بأزمة ولكنهم مل يشكلوا بعد هوية واضحة) 3(

 ويتصـفون بـالقلق Moratorium subjectsأطلق عليهم اسم معلقي الهوية 
التقدير املنخفض للذات والعالقات السطحية مع اآلخرين، وعمل وعود وتعهدات و

أعىل من إمكانياتهم الشخصية، وهـؤالء عرضـة للعجـز املؤقـت، كـونهم يعتقـدون 
ـويتهم ـل ـه ـة، ويفـضـلون تأجـي ـتحكم ىف األزـم ـم ال يـسـتطيعون اـل ـل -أنـه  أى تأجـي

تأجيـل الهويـة أهـون  للحفاظ عىل تقديرهم لـذواتهم، ألن -تحكمهم يف األحداث 
 .عليهم من اعتقادهم ىف نقص القدرة عىل التحكم بعد مرورهم باألزمة

 إىل أن معلقـي الهويـة يـدركون (Adams et al, 1983)ويشري أدمز وآخـرون 
وجود أزمة ويسعون نحو االلتزام، بينام محققي الهوية قد انتهـوا منهـا، والفـرد يف 

ًيكافح ليشكل التزاما شخصـيا مليئـا بـاملعنى، حالة تعليق الهوية مير بأزمة هوية و ً ً

والفرد الذى ينهمك ىف فرتة تساؤل وفرتة بحث يشـخص عـىل أنـه ىف حالـة تأجيـل 
 .نفيس اجتامعي

والسؤال املطروح هل يكرث االضطراب بني شباب هذه األيام؟ حيث نالحـظ أن 
جتامعيـة شباب اليوم يعيش ىف عامل متغري يسري بخطى رسيعة تتسـم بالضـغوط اال

ًالتي تدفعهم للنمو رسيعا، وهم مضغوط عليهم مـن أجـل التكيـف مـع الـنامذج 

األرسية املتغرية واإلنجاز األكادميي ىف أعامر مبكرة، واملشاركة واملنافسة ىف األلعـاب 
الرياضية،واملهارات الخاصة، فضال عن الضغوط الواقعة علـيهم ملواجهـة معلومـات 

وتعدد وتنوع االختيارات، وتناقل األنباء التى يبالغ فيهـا الراشدين ىف وسائل اإلعالم،
أحيانا فتهز الشعور باألمان، وتداخل الثقافات وتناقضـها أحيانـا مبـا يضـع الشـباب 
أمام تناقضات وتغريات عديدة قد تعوق اختياراتهم، زد عىل ذلك النظرة املتشـامئة 

األمـام، والتـي تتخطـى للمستقبل والتي التحمل من الطموح ما يكفى لدفعهم إىل 
االعتامدية عىل الراشدين، السـيام مـا يتعلـق بالجوانـب املاديـة، وارتفـاع تكـاليف 

 .املعيشة، وما يعانيه الشباب واملراهقني من أزمات

ومن ثم فإن العجز ظاهرة برشية تعرتى اإلنسان عندما يتعرض ملـأزق إلرجـاء 
ً أـنـه ميـثـل ـجـوا خانـقـا، ىف الـخـالص مـنـه، ولـكـن ـهـذا العـجـز موـقـوت ـعـىل اعتـبـار ً 
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هـو الجـو ) األمـل(ال تستطيع الـنفس البرشيـة ىف نطاقـه أن تتـنفس، ولـومل يكـن 
 .ًالروحى الذى تحيا ىف كنفه النفس اإلنسانية الختنق البرش جميعا منذ زمن بعيد

وإذاكان اإلنسان من اليسري عليـه أن يسـتجيب للعجـز مـن منطلـق أنـه مـن 
،أو أنـه ال أمـل ىف تغيـري نفـوس الـبرش واإلصـالح مـن املستحيل أن تحـل املشـكلة

 .شأنهم،فإن مثل هذا العجز ىف صميمه قضاء مربم عىل وجود اإلنسان بأرسه

عىل أنهم ما يزالـون " ساطع"واملراهقون ىف قوتهم وتصميمهم وطاقاتهم دليل 
ًيأملون ىف أن يكون مستقبلهم خريا من ماضيهم وحارضهم، فإذا كانت خربة العجز 
وما يصاحبها من إحباطات تقف حجر عرث أمامهم، وهـى دليـل قـوى عـىل اقـرتان 
ًشعورهم بالعرس والضيق والشدة، فإن خربة األمـل دليـل قـوى أيضـا عـىل ارتبـاط 

قدراتهم وطاقاتهم بالثقة والرجاء واإلميان، فاألمل خربة معاشة بالنسبة للشباب إذا 
 سوف يجعلهم يتجهون بأبصارهم نحو ما وجهوا التوجيه السليم، فإن هذا التوجيه

األمام، وأن جهودهم سوف تعبأ مـن أجـل تجـاوز الحـارض، فـال حيـاة للشـباب إال 
 .باألمل، ومع األمل وىف األمل

والشباب عندما يعجـزون عـن املعيشـة ىف الحيـاة التـي متكـنهم مـن تحقيـق 
نـال ذواتهم وإمكاناتهم الحقيقيـة فـإن طريـق السـعادة أمـامهم يصـبح صـعب امل

فيتملكهم القلق وتضـطرب هـويتهم وتسـيطر عـىل حيـاتهم األزمـات كـونهم غـري 
معنـى هـذا أن الـذين ميتـازون . معتادين عىل تقديم الحلول وكيفية اتخـاذ القـرار

بقدر مرتفع من الصحة النفسية غالبا ما تزداد قدرتهم عىل اإلبداع والبناء والسعي 
ا تزداد قدرتهم عىل مواجهة إدراكات تعلم والنشاط نحو حياة أكرث إشباعا، وغالبا م

 .العجز ونقص القدرة عىل التحكم

ًوبالتايل فإن تكوين ومنو الهوية السلبية مناسبا ملأزقنا املجتمعي املعـارص مـن 
خالل إحساس الشباب بأن أنفسهم خارج الحدود االجتامعية الخاصة بكبارهم بدال 

جتمع، ومن ثم ينهجون بهوية سـلبية من أن يجدوا أنفسهم داخل حوزة الكبار وامل
وهى محاوالت يائسة من جانبهم الستعادة بعـض السـيطرة ىف موقـف تقـل فيـه (

وإدراكا منهم أن الهويـة السـلبية أفضـل مـن ) العنارص التى تيرس الهوية اإليجابية
رصاع الشـباب واملـراهقني مـن أجـل الهويـة باألزمـة " أريكسون"الالهوية، ويقارن 

لزنوج األمريكيني الـذين اضـطروا لاللتجـاء للقـوة السـوداء أو التظـاهر التاريخية ل
الالعنفى، أو اللجوء إىل اإلسالم،أو كمتفـرجني للتغلـب عـىل نقـص االسـتامع إلـيهم 
وعدم األخذ بآرائهم، وبخس صفاتهم اإليجابيـة ىف مجـتمعهم الخـاص وىف مجتمـع 

 .بالدهم
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 ا بعد هوية واضحةأفراد مل ميروا بأزمة ولكنهم لن يشكلو) 4(

 وهم خربوا بشكل عام Identity Diffusionأطلق عليهم اسم مشتتي الهوية 
الشعور بهويتهم وبوجود أزمة هوية، ويسعون بنشاط الكتشافها، ولكنهم مل يصلوا 
بعد إىل تعريف ذاىت مبعتقداتهم، وعـادة مـا يتصـفون بالتقـدير املـنخفض للـذات 

دركون أنهـم ال يسـتطيعون معرفـة مـن هـم، وسطحية العالقات مع اآلخـرين، ويـ
ًوماذا يريدون؟ ويدركون أن جهودهم ال تتسم بالنجاح، ويتجنبون دامئا التفكـري ىف 
ـل شــئ  ـور، ويستســلمون لـك ـتحكم ىف األـم اســتطاعتهم ومحــاوالتهم الجــادة لـل
وينسحبون بشكل متكرر، ويعتقدون أن املتحكم يف قـراراتهم وحيـاتهم الشخصـية 

صائر، ويحبـون العزلـة، وىف حـاالت كثـرية مييلـون إىل رشب الكحوليـات األقدار وامل
ـة متعصــبة  ـم شخصــيات متصــلبة دجامطقـي ـك أنـه ـن ذـل ـرث ـم ـاقري، واألـك والعـق

(woolfolk, 1998) فضالً عن وصفهم بفقدان الثقة، والدونية والعجز وبأن الحياة 
 .ا األقدار واملصائرال تؤخذ باملبادأة وال متض من خالل الثقة واالستقاللية وتحكمه

 صورة لتشـتت الهويـة لـدى الشـباب (Johnson, 1981)واستخلص جونسون 
من خالل بعض االختبارات الشخصية، وتوصل مـن خاللهـا إىل أن خصـائص هـؤالء 
األفراد تبدو ىف أن لديهم خربات سيئة عن أنفسهم، ويشعرون بالعجز نتيجة لعـدم 

، وبصـيغ عـزو سـلبي للنجـاح والفشـل العناية بهم، ويشعرون مبفهوم ذات سـالب
وتدىن اإلنجاز الدراىس والشعور باالغرتاب وعدم األمان، ولديهم إحساس قليـل مـن 

 .اعتبار الذات

وقد يحدث تشتت الهوية ىف حالة وجود هدف معني والتزام واضـح، فمشـتتو 
ٌالهوية هم املراهقون الذين ليس لديهم هدف مهنيا أو أيديولوجيا أو هم األشـخ اص ٌ

الذين مل يتشكل لديهم أى التزام ذى معنى وال يحـاولون تنميـة هـذا االلتـزام بغـض 
النظر عام إذا كانوا قد مروا بفرتة اتخاذ قرار أو موقف متأزم كونهم يغريون بسـهولة 
آرائهم وأفكارهم حول ذاتهم، وحول ما ميتلكون من صفات إيجابية، فضال عن أنهـم 

ذية املرتدة املرتبطة بذاتهم وهم ىف هذه الحالة يعظمون  للتغvulnerableًأكرث تأثرا 
 من النقد واللوم املوجه لهم، ويستنتجون منـه أنهـم ال ميلكـون القـدرة عـىل التـأثري 
 ىف املعطيات مـن حـولهم، وعليـه يخـربون تشـتت الهويـة وإدراك العجـز ىف ذاتهـم

Muss,1988)ـقـد شخـصـياتهم  فالنـقـد الزاـئـد ـمـن قـبـل الراـشـدين والرـفـاق الـسـيام ن 
بدالً من نقد سلوكياتهم وترصفـاتهم يـؤدى إىل حالـة مـن تشـتت الهويـة، إذ يشـعر 
  الطـفـل بالـشـك ىف ذاـتـه، ويتوـقـع أن يـكـون موـقـع نـقـد وىف ـهـذه الحاـلـة ـفـإن أـيـة
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مواجهة أو كشف للذات قد تؤدى إىل شعور شـديد بـالقلق السـيام عنـدما يعـرف 
 .  م أو حكم بطريقة مااألطفال بأنهم سوف يكونون موقع تقيي

وعند املقارنة بني رتب الهوية األربـع نجـد أن ذوى هويـة اإلنجـاز مييلـون إىل 
ـات أو  ـود عقـب ـن وـج ـاقوا ـم ـن يـع ـة، وـل ـات العقلـي ـام والواجـب ـد ىف املـه األداء الجـي
صعوبات، وهم أكرث ثقة بـذواتهم ىف تحقيـق النتـائج املرغوبـة وأقـل قلقـا، وكـان 

 إلقامة عالقات شخصية تبادلية وثيقة مـع اآلخـرين، إذا مـا ًلديهم قدرة أكرب نسبيا
ًقورـنـوا باملجموـعـات اـلـثالث األـخـرى واـلـذين ـعـادة ـمـا يـضـعون أـهـدافا مرتفـعـة 

ألنفسهم وغري واقعية، ومييلون إىل القسوة والرصامـة، وهـم أقـل فعاليـة ىف إنجـاز 
الغـا فيـه، والـذي ًاملهام والواجبات العقلية، وعادة ما يقدمون تقـديرا لـذواتهم مب

ينهار عند مجابهتهم التحـديات، وبالتـايل يصـبحون متورطـون ىف عالقـات مقولبـة 
ــق  ــفون بتعلـي ــذين يتـص ــة اـل ــإن الطلـب ــا ـف ــرين، وعموـم ــع اآلـخ ــطحية ـم ـس

 مثالً عادة ما يكونوا أكـرث قلقـا، وأن الطلبـة الـذين يتسـمون Moratoriumالهوية
 Foreclosureجموعة الهوية املعوقة بانتشار الهوية قد يتشابهون إىل حد ما مع م

عـادل (من خالل تقديرهم املـنخفض لـذواتهم، وسـطحية عالقـاتهم مـع اآلخـرين 
 ).1996األشول، 

 
 تشكيل الهوية والتحصني ضد العجز املتعلم

 إىل ارتباط مواجهة العجز املتعلم بتشكيل (Seligman, 1975)يشري سيلجامن 
 : همها الهوية من خالل عدد من املتغريات أ

  تزويد املراهق بأسس ومناذج مواجهة أزمة الهوية وتأصيل اإلنجاز-1

ًحيث يساعد ذلـك الفـرد عـىل أن يكـون أكـرث إنجـازا، مثـل العلـامء والقـادة 

العـظـامء، أو حـتـى دـعـوة ـضـيوف رشف ليوـضـحوا للـمـراهقني كـيـف أنـهـم، وـملـاذا 
ل املـشـكالت، اخـتـاروا مهـنـتهم؟ ويـجـب أن يـكـون اآلـبـاء مـصـادر جـيـدة ـلـتعلم ـحـ

ومواجهة أزمة الهوية فيعلمون أبناءهم كيفية طرح السؤال ثم التفكري باالحتامالت 
وبزيادة معرفة األطفال واملراهقني للعالقـة بـني السـبب والنتيجـة . املتعددة للحل

واقـرتاح . ميكن أن يتعلموا اختيار األساليب التى تتمتع بأفضل إمكانات الحـل النـاجح
ل وكيفية تنفيذها، ويتعلمون كيف يخاطرون ىف ضوء أفضل تفكري كيفية خطوات الح

 . إن عليك أن تعلم أطفالك بأن عدم النجاح أفضـل بكثـري مـن عـدم املحاولـة. ممكن
وتتكون الثقة بالـذات . ًألن الفشل ميكن تحمله عندما يشعر الفرد بأنه قد بذل جهدا
 ا، فالتعامـل مـع التـوتر لدى الطفل عندما يدرك كيف يتعامل مـع املشـكالت ويحلهـ

  ويـجـب أن ـيـتعلم الطـفـل كيفـيـة تحلـيـل موـقـف الـتـوتر. ـهـو ـنـوع ـمـن املـشـكالت
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ًوتحديد ما ينبغى عمله حيث تتطلب بعض املواقف أسلوبا هادئا وصبورا وبعضها  ً ً

ًاآلخر يتطلب رسعة ىف اتخاذ القرار وأحيانا استخدام أسلوب املحاولة والخطأ، وعىل 
ا أبناءهم كيفية التمييز بني املواقف املختلفة، وكيفية القيام بالعمل اآلباء أن يعلمو

" وملا كان األطفـال ىف جميـع األعـامر يسـتمتعون بلعبـة . املناسب لطبيعة املوقف
 فإن توجيه األسئلة لهم حول مـا ميكـن أن يفعلونـه ىف ظـروف What if" ماذا لو 

ماذا لـو أن " مثالً .  مناسبةمختلفة يعدهم للتعامل مع مثل هذه الظروف بطريقة
ًطالبا مشاكسا هدد برضبك بعد املدرسة؟  يعطى األطفال إجابات مختلفـة حـول " ً

ميكـن :احتامالت العمل ثم يقوم اآلباء بإضافة االحتامالت التى مل يـذكرها األطفـال 
تجاهل الطالب املشاكس أو إخبار املدرس أو تجنب املوقف، أو التحـدث برصاحـة 

إن اإلعـداد للموقـف هـو أفضـل . املشاكس أو مواجهتـه إىل غـري ذلـكمع الطالب 
مضاد للقلق، فأنت تعزز مشاعر الجدارة مبواجهتك املشكالت، ومبسـاعدة األطفـال 

 . عىل مواجهة مشكالتهم ال تجنبها

  الحوار هو السبيل الوحيد بني املراهق والكبار-2

ألوىل، فضـال عـن كونـه وهنا يجب أن يكون حوارا عقالنيـا وعلميـا بالدرجـة ا
ًحوارا حانيا بعيدا عن الغلطة والقسوة واالتهامات،وأن تكـون الشـعارات والوعـود  ً ً

واآلمال التي نطلبها من املراهق قريبة من إمكاناتـه الشخصـية، وإمكانـات البيئـة 
املحيطة، وتعتمد عـىل التشـجيع والقـدوة، حتـى يتجنـب اإلحبـاط وخيبـة اآلمـال 

 .النحرافوالرتدي ىف مهاوى ا

  أنشطة اجتامعية متكاملة ووسط بيئي مناسب-3

يعربون فيها عن أنفسهم ىف حرية مبا يشكل لديهم معارف عقالنيـة تشـعرهم 
بقدرتهم عىل تشكيل بيئتهم والتحكم يف مجريات األمور، واتخـاذ وصـنع القـرارات 

كون أن السيام القرارات التي تتعلـق بأهـدافهم وأعاملهـم املدرسـية واملهنية،ويـدر
فالتلميـذ يف .  مبقدورهم التحكم فيها، وأن أي نتيجة تحـدث لهـم رهـن لجهـدهم

البيئة الرتبوية املناسبة يقوم بدور إيجاىب وينظر إليه عيل أنه ميـر بديناميكيـة منـو 
وتطور، وقادر عيل إحداث تأثريات مناسبة يف البيئة، واكتساب االتجاهات النفسـية 

داف وتوجهـات شخصـية، ومـن ثـم بنـاء خطـة شخصـية والعقلية الالزمة لبناء أه
 .متكاملة

  إعطاء إجابة محددة لسؤال محدد للمراهق-3

ًهناك بعض التعبريات التى كثريا ما نرددها تلقائيـا دون اهـتامم مبـا تحويـه مـن 
 ىف ) مـا السـبب؟(ٍمعان، عندما نريد أن نجيب عىل أسئلة األبناء، فحني يسأل املراهق 
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ًكون اإلجابة ألننى أكرب منك، أو عنـدما أقـول شـيئا عليـك التنفيـذ ىف هذه الحالة ت

لـه أهميـة )  مـن- ملاذا -كيف (ويعد إدراك املراهق لألسباب . الحال دون مناقشة
كبرية ملعرفة النتائج التلقائية التـى يتوقعهـا منـه والـداه، فـإذا أهمـل الوالـدان ىف 

لـيهام إمضـاء بعـض الوقـت لرشح إعطاء وبيان هذه األسباب فإنهام مخطئـان، وع
هذه األسباب والنتائج املرتتبة عليها، فرمبـا يسـتمع إليهـا االبـن ويفهـم مـا يقصـد 
منها،ورمبا ال يقتنع مبا يقال، ولكن مهام يكن فإنه البد أن يتكلم الوالدان وأن يبديا 

 ).ًشكرا يا أىب عىل نصيحتك القيمة(رأيهام ىف أى موضوع ولعل ابنك يأتيك ويقول 

  إعطاء الفرصة للمراهق ألن يصري ذا شخصية مميزة-5

ٌفاألب يريد أن يحقق ابنه أحالمه هو كأب، وليس أحالم االبن، فكثري من اآلباء 
غري راضني عن أبنائهم وال يحرتمون قدراتهم الخاصة، واألهم من ذلك أنهم يعطون 

ًصـا آخـرين أكـرث نجاحـا االنطباع ألبنائهم بأنهم يتمنون أن يصري هؤالء األبناء أشخا ً

ًوتفوقا وذلك من خالل ترصفاتهم ىف املواقـف املختلفـة، وعلينـا كمـربني أن نحـرتم 
رغبات أبنائنا فإذا كان أى من الولد أو البنت يبدى اهتامما بالعلوم أو الرياضـة أو 
اإللكرتونيات، فعلينا أن نحاول مشاركته ىف هوايته، وننمى معلوماتنا ىف هذا املجال 

ًن نشرتك لهم مثال ىف مجاالت تخصصه أو نشرتى كتبا متخصصة ىف هذا املوضوع، بأ
ًأو نعمل مرشوعا سويا نتعلم فيه معا شيئا جديدا،وعلينا إعطائهم الفرصة لنـتعلم  ً ً

ًمنهم شيئا جديدا، وهذا يرتك أثرا عظيام ىف نفسية وشعور األبناء ً ً ً. 

 اإلثـراء الـنفيس، وذلـك فسمة إعطاء التميـز ىف الشخصـية يعـد مـن مجـاالت
باحرتام حق املراهق ىف أن يكون له شخصية مستقلة أوال ثم بإتاحة فرص مامرسـة 
ًهذا التميز مامرسة ال يف االتجاه السوي فحسب، بل ىف االتجاه الـرثى ليكـون متيـزا 

ًناضجا ال متيزا فجا متيزا متساميا ال متيزا ثابتا ً والتميز الرثى الـذى نريـد أن نحققـه . ً
ملراهقينا هو التميز واالستقالل الذى ال يتعاىل من عجـز وال يعانـد مـن خـوف بـل 

 .التميز املتزن الرزين الذى يزن األمور بحكمة، ويفاضل بنزاهة ويترصف مبسئولية

والتميز الرثى هو التميز القوى الـذى يتحـدد مـن خـالل الـذات دون انتظـار 
قـوى املتوالـدة مـام يحققـه مـن لحدود توضع له من الخارج ويتحدد بذاته من ال

توفيق وتفسري منطقي لضغوط السيطرة والتحكم من الخارج؛ مام يزيـد مـن متيـز 
ومن املمكن أن ندرس أصول التميز واالسـتقالل بـاحرتام . واستقالل الذات وإعالنها

 وسط املراهق احرتاما حقيقيا، فريسم األحداث واملواقف ويخطط املناسبات ويجهز 
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امرسات ليك يجرب هذا التميز ويحـس بلذتـه عـىل املسـتوى الشـخيص الفرص وامل
 ).1994سيد عثامن، (واالجتامعي 

  إعطاء املراهق الحق ىف أن يخطئ-6

ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، ووقوع الطفـل ىف الخطـأ شـئ طبيعـي، 
واملهم كيف نستفيد من أخطائنا حتى ال نقع فيها مرة أخـرى؟ فاإلحسـاس القـوى 

هوية يعتمد عىل معرفـة دقيقـة بنقـاط القـوة والضـعف عنـد الفـرد، ومـن ثـم بال
فإدراك الواقع وتفسري األخطاء تفسريات منطقيـة تـؤدى إىل فـرص أفضـل للنجـاح، 
ومعرفة ووعى مبا لديهم من صفات إيجابية بشكل واقعي وما لديهم من سـلبيات 

الدافعـة لإلنجـاز وأسـاس ًقد يكونون غري راضني متاما عنها، من العوامـل األساسـية 
 .التغيري ىف املستقبل

  تقدير املشاكل وإعطاء األمور حقها-7

لن يساعد النقد الدائم املوجه للمراهق عىل املدى البعيد ىف النجاح والتفـوق 
الدائم، فيجب معرفة األولويات وترتيبها حسب أهميتهـا ثـم طلـب تحقيقهـا مـن 

 التى ال يجب إعطاؤها انتباها أكرث مـام وهناك كثري من املشكالت البسيطة. الطفل
ًفإذا كانت مشكلة ترتيب الغرفة هم الوالدين لـيالً ونهـارا مـن املفيـد أن . تستحق

ينبه الطفل مبا هو مطلوب منه إنجازه بطريقة محددة مع تجنب أن يكون الكـالم 
ىف هذا املوضوع كلام شاهدت فيه طفلك، وهنـا البـد إدراك أنـه مـن الطبيعـي أن 

 .رصف املراهق بطريقة غري التي يترصف بها الراشديت

  إظهار الرضا والقبول-8

يتم بناء الهوية عىل أساس الشعور بـأن الفـرد يلقـى الرضـا والقبـول بالنسـبة 
لآلخرين، ومن الرعاية واملودة التى يحصـل عليهـا مـن املهمـني ىف حياتـه كوالديـه 

 القـدرة عـىل إظهـار االهـتامم ومعلميه، وكذلك االهتامم والحب من اآلخرين، وإن
واحدة من أهم سلوكيات املعلم، وتعد مشاعر االهتامم لها أهميتها بشـكل خـاص 
ٌىف وقت الشدة وميكن نقلها للتالميذ عندما يكون لدى املعلم وقت لالستامع إليهم 

فمـن . وتقديم التشجيع، والتعبري عن اهتاممه بأنشـطتهم، وعـرض املسـاعدة لهـم
ًى هادئا عنـدما يرصخ األطفـال أو يبكـون أو ينفعلـون وعليـك أن الرضوري أن تبق

تبدى تقبالً ملشاعر القلق لديهم بعدم توجيه النقد لهم، وبدالً مـن ذلـك عليـك أن 
ًتوجد جوا من األمن والتفاؤل بحيث يشعر الطفـل بـأن مـا يعـاىن منـه أمـر ميكـن 

  بجـو آمـن غـري مهـدد، مواجهته، إن عىل اآلباء واملعلمني أن يسعوا إلحاطة الطفل
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إنـك مهـم " ًوميكن إعطاؤه شعورا بالطأمنينة باستخدام عبارات مـن النـوع التـايل 
كثري مـن النـاس يشـعرون " " إنني أحبك لذاتك وليس فقط ملا تفعله " بالنسبة يل 

يف بعـض األحيـان يشـعر الشـخص بـأن مشـكلته " "باالنزعاج إال إنهـم يتجـاوزون 
"  أن مثل هذا الشعور ينتهي وتسري األمور عىل نحـو جيـد مستعصية عىل الحل إال

ًوجه انتباها كافيا لهم وال تعطيهم شـعورا . وعندما تقىض بعض الوقت مع األطفال ً
بأن مثة أشياء أكرث أهمية كان ينبغي لك أن تكون منشغالً ىف أدائها، اعمل عـىل أن 

عـة بالنسـبة لـك مـن ًتوصل لألطفال شعورا بأن وجودك معهم هو أكرث أهمية ومت
وقـد ينتابـك شـعور . عمل أى يشء آخر، وهذا هو أكرث طأمنينة لهم مـن الكلـامت

 .بأنك عاجز عن املساعدة، ولكن ال تقلل من أهمية مجرد وجودك بالنسبة لطفلك

ومن ناحيـة أخـرى كلـام زاد اهـتامم اآلبـاء كلـام تحسـنت فكـرة األبنـاء عـن 
هم يعرفـون معظـم أصـدقائهم، ويحرتمـون أنفسهم فالطلبـة الـذين قـرروا أن آبـائ

ًصداقات أبنائهم قد زادت فكرتهم عن أنفسهم تحسنا، كذلك األبناء الذين يتلقـون 
استجابات دافعة من آبائهم والذين يسمعون عبارات التشجيع والتقدير من آبائهم 
جاءت فكرتهم عن أنفسهم أفضـل مـن األبنـاء الـذين قـرروا أن آبـائهم كـانوا غـري 

ًن أو كانوا دامئا ناقدين، كذلك وجد أن اآلباء الدميقراطيون وغـري املتسـاهلني مكرتي
ًكان لديهم تأثريا إيجابيا عـىل مفهـوم الـذات لـدى األبنـاء وكـذلك وجـد أن اآلبـاء  ً

الصارمني وغري املتذبذبني ىف تعـاملهم مـع األبنـاء ولكنهـا مصـحوبة بالتشـجيع قـد 
ًأكدوا مفهوما إيجابيا عن الذات لد  .ى األبناءً

فالطفل ىف حاجة ماسة للتشجيع عىل ما يقوم به مـن أعـامل، فهـذا يسـاعده 
عىل االبتكار واملثابرة والوصول للغاية التي يصبو إليها، فإذا كان األهـل ال يهتمـون 
بأي عمل يقوم به الطفل كرسم صورة جميلـة أو تلوينهـا أو بنـاء بيـت باملكعبـات 

فل، وينتابه شعور بـالنقص، كـل هـذا مرجعـه عـدم ًسيرتك هذا أثرا سلبيا عند الط
مباالة الوالدين بإنجازاته، وبالتايل عندما يدخل هذا الطفل مرحلة املراهقة سيكون 

 ..ًانطوائيا، ال يريد أن يراه أحد حتى ال يتعرض النتقادات اآلخرين

وعلينا أن ال نركز عىل السلبيات التي يصعب عىل اآلباء التغـايض عنهـا وتعـزز 
فاهيم الذات السلبية، وهـذا يحتـاج منـا تـدريب أنفسـنا عـىل إدراك اإليجابيـات، م

وإظهارها، وإظهار إعجابنـا بهـا وتقـديم الثنـاء للطفـل عليها،علينـا أن نتـدرب عـىل 
هذه الكلمة لها تأثري محوري عىل املراهق ) أنا فخور بك يا ولدى(عبارات الثناء مثل 

  عر بـهـا ـمـن ـخـالل مامرـسـات والدـيـه،يـجـب علـيـه أن يـسـمعها ـلـيس فـقـط أن يـشـ
 



 العجز املتعلم
 

 172

ًوميكن أن نعطيه صفة أو نناديـه بلقـب حسـن، مـام سـيرتك أثـرا فعـاالً يف نفسـه 

يجعله يبذل ما ىف وسعه يك يفوز بحسن ظنك به، وهذا بعكس إذا ناديته باسم أو 
هنا سيقول لنفسه إذا كان هذا ما يظنـه أىب ) الفاشل، األناين(لقب غري مقبول مثل 

 .فسأكون عند ظنه ىبيف، 

وىف هذا الشأن يؤدى توقع الراشدين للكامل إىل ظهـور خلـل ىف الهويـة لـدى 
ومع أن بعض األطفال مرتفعي التحصيل ميكن أن يتجنبـوا حالـة . كثري من األطفال

القلق الناتجة عن عدم الوصول إىل مستوى توقعات الكبار نجد أن بعضـهم اآلخـر 
دم الوصـول إىل مسـتوى التوقعـات، ومشـكلة خلـل يطور حالة من التوتر نتيجة ع

الهوية ىف هذه الحـاالت تنـتج عـن كـون املعـايري مرتفعـة، أو أن الكبـار ال يبـدون 
 .راضني عن أى يشء

  أن يكون الوالدان قدوة ومثل أعىل-9

نريد أن نرى أطفالنا يترصفون بأحسن طريقة وال نحـب أن نـراهم يخطئـون، 
 ال يستطيع أن يتحمل النفاق والخـداع، فـإذا طلبنـا منـه واإلنسان ىف فرتة املراهقة

ًشيئا يفعله ويجب أن نكون نحن أوالً قوة ىف القيام بهذا العمل، فالثبات عىل مبدأ 

فإذا كان الوالـدان يـوقران أهلهام،ويحرتمـان . ًواحد شئ مهم جدا ىف حياة املراهق
ينشـأ أطفـالهم بـنفس ، فسوف الـلـهرئيس العمل،ويحبان الوطن، ويطيعان أوامر 
 فبـالرغم Respect Breeds Respectًالطريقة، فالثقة واالحرتام تولد ثقة واحرتامـا 

من أنه شئ مستحيل الحـدوث فـإن املراهـق يتصـور أن األبـوين يجـب أن يكونـا 
 .مثاليني ىف املنزل وىف خارجه، أمام الناس أو من ورائهم
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ًالتعليم عنرصا جوهريا ويشـكل أسـاس أيـة عمليـة تريـد إدخـال العـدل يعد  ً

االجتامعي، وتحريـك كـل املـوارد اإلنسـانية التـي تحتاجهـا املجتمعـات مـن أجـل 
االرتقاء والتطور، وهو إحدى الركـائز األساسـية التـي تضـمن لإلنـاث املسـاواة مـع 

 ىف تعلـم وتغيـري الذكور ىف مامرسـة حقـوقهن ومسـئولياتهن ىف املجتمـع، ويسـهم
 . التفكري

ويزداد االعتقاد عرب املجتمعات والثقافات بأن اإلناث أكرث تهيؤا لـتعلم العجـز 
بسبب أنهن أقل ثقة يف قدراتهن عىل التعلم وإنجاز مهام جديدة، وأقل إرادة نحو 
 التمثيل العقىل ملواد وموضوعات جديدة، وأقـل ثقـة يف مسـتقبلهم يف الرياضـيات 
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 مع األعداد، وأقل تفاؤالً ىف ذلك،وقد يستخففن بقدراتهن مقارنة بالذكور والتعامل
املتكافئني معهن ىف القدرة، وعندما ينجحن يستمرون يف الشعور بالثقة املنخفضـة، 
وعندما يـدخلن الجامعـة ينظـرون إىل أن ثقـتهن ىف قـدرتهن ال تـرتبط بقـدراتهن 

لعجز املتعلم ىف ضوء أسباب عدة  ويزداد شعور اإلناث با(Dweck, 2000)الفعلية 
 :منها

وأقل قدرة من االستفادة من فشلهن السابق، فضـال . ًيزددن قلقا حول فشلهن  -1
 .عن انخفاض توقعاتهن للنجاح عندما يفشلن ويتكرر فشلهن

) أي يهمهن ما يقوله اآلخـرون عـنهن(يهتمون أكرث بطلب استحسان اآلخرين   -2
 .ج التوقعات االجتامعية منهنًويعطني اهتامما أكرب لنتائ

يعتقدن أكرث يف أن جهدهن ال قيمة له يف تحقيق النتائج، وبالتـايل يسـتمرون   -3
 . ىف الفشل

 .ًأقل إدراكا لإليجابيات التي ىف ذاتهم، ويعزون نجاحهن إىل الحظ  -4
دالً ًيطلقون عىل الخطأ فشالً، ويختاروا األشياء املألوفة وغري املطلوبة أحيانـا بـ  -5

 .من املحاولة ىف أشياء جديدة
ًيقضني وقتا طويالً ىف تفسري ملاذا فشلن بـدال مـن العمـل بجديـة ىف املشـكلة   -6

 .التي ىف أيديهم
 يركزن عىل األداء ال التعلم، عىل األهداف قصرية املدى ال الطويلة املدى   -7
 أى مشكلة وأكرث أكرث استخداما السرتاتيجيات لوم الذات عندما يتعرثن يف حل  -8

 وقوعا ىف وهن العزمية وتثبيط الهمة 
عندما يالحظن أوىل عالمات الصعوبة األكادميية نجدهن أكـرث عرضـة لتجنـب  -9

ًالصعوبات حتى ىف بدايتها، وهـم أكـرث خوفـا وشـكا ىف قـدراتهن، وىف النهايـة 
 . يتجننب الدخول ىف مخاطرات

لنجاح، وىف العوامل الداخليـة يف حالـة يعتقدن ىف العوامل الخارجية ىف حالة ا -10
الفشل، ويعتمدن عىل املعايري الخارجية ىف تفسري سلوكهن أكرث من اعتامدهن 

 .عىل املعايري الداخلية
ٍأقل ثقة يف قدرتهن عىل التعلم، ولديهن إرادة ضعيفة يف تبنى منـاح جديـدة  -11

 . يف التعلم
 Eccles, 1987 Dweck(ـضـيات أـقـل ثـقـة ىف أدائـهـن ىف املـسـتقبل ىف الريا -12

 ).1997، الفرحاىت السيد، 2000,
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 ملاذا العجز املتعلم لدى اإلناث؟ 

 :تتعدد أسباب وأعراض العجز املتعلم لدى اإلناث نذكر منها ما يىل

  إدراك الذكاء-1

تدرك اإلناث عىل إنه وجـود ثابـت غـري قابـل للتعـديل ومـن ثـم يسـتخففن 
 نجاحهن إىل عوامل خارجية مثـل الحـظ، ويعـزون بقدراتهن عىل التحكم ويعزون

فـشـلهن إىل ـقـدراتهن املنخفـضـة،ومن ـثـم ـيـدركن أن ـقـدرتهن ال تـسـاعدهن ـعـىل 
عىل سـبيل املثـال عنـدما .  وأن املثابرة اسرتاتيجية غري ذات جدوى. تحقيق النجاح

ًتؤدى اإلناث جيدا ىف الرياضيات يعزون نجاحهن إىل الجهد عند مواجهتهن القـدرة 
املنخفضة، ويرون أنه ال يوجد سبب للمثابرة يف مهمة صـعبة تكـون خـارج نطـاق 
قدراتهن بسبب اعتقادهن ىف محدودية قدراتهن بالنسبة للرياضيات مثالً، وعنـدما 
ًتؤدى اإلناث أداء سـلبيا يعـزون فشـلهم إىل نقـص القـدرة وينتهـون إىل أن زيـادة  ً

 لـديهن للمثـابرة يف مهمـة صـعبة الجهد واملثابرة ليس له جدوى وال يوجـد سـبب
 .بالنسبة لهن

إحسـاس الفـرد بقدرتـه ( أن فاعليـة الـذات (Bandura, 1998)ويرى باندورا 
ًترتبط إيجابيا باملثـابرة، فالتالميـذ ذوى فاعليـة الـذات املرتفعـة ) عىل األداء الجيد

 مقارنـة يثابرون أثناء حل املشكالت، وهم أكرث احتامال ألن يصلوا إىل الحل الصحيح
بذوى فاعلية الذات املنخفضة، وحقيقـة وثقـت األبحـاث العديـدة عالقـة فاعليـة 

 .(Pintrich, 2000)ًالذات إيجابا بالذكاء املدرك، واألداء الجيد يف الرياضيات 

 Self-Handicapping اإلعاقة ىف الذات -2

وامـل والتي تعرف بأنها أى فعل أو اختيار لألداء يزيد من عزو الفشـل إىل الع
املسـئولية (وعـزو النجـاح إىل العوامـل الداخليـة ) أو اختالق األعذار له(الخارجية 

بدال مـن الوقـوع ىف خطـر الفشـل وتضـمينات نقـص القـدرة، ) الذاتية عن النجاح
ًفاألفراد الذين ال يثقون ىف نجاحهم ىف مهمة مـا يعطـون تفسـريا معينـا للفشـل ال  ً

 األفـراد الـذين يثقـون يف نجـاحهم ىف هـذه يعكس بالرضورة كفاءتهم، ىف حـني أن
فاإلناث الاليئ يدركن الـنقص . املهمة يعتقدون أن قدراتهم املرتفعة أساس نجاحهم

 ال يحـاولن بـذل مزيـد مـن الجهـد،ألنهن يعـرفن - سبب ثابت للفشل -ىف القدرة 
ًمسبقا أن اسـرتاتيجية الجهـد ىف مثـل هـذه الحـاالت غـري ذات جـدوى، ويفضـلن 

د ىف نقص قدراتهن بدال من املخاطرة غري املفيدة، ويبخسن قيمـة جهـدهن االعتقا
ويتجننب االتصال مع أى مثريات تساعدهن عـىل النجـاح ىف املسـتقبل، وهنـا يثبـنت 

 .(Martin & Donald,1983)ألنفسهن نظرتهن السلبية لقدراتهن 
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أن هنـاك وىف هذا الصدد لىك نعرف كيفية عمل تلك اإلسرتاتيجية، تخيل مـثالً 
امرأة تتفاخر منذ شهور بأن لديها القدرة البارعة عىل إعداد البيتزا وىف حفلـة عيـد 

فطلبوا منها أن تكون للبيتـزا نصـيب . ميالدها دعت أصدقاءها لتناول العشاء معها
أكرب ىف هذا العشاء، وفجأة يخطر ببالها أن مهاراتهـا ىف خبـز البيتـزا ال تضـاهى مـا 

ام املخرج من هذا املأزق، أحد االحتامالت املتاحة لـذلك هـى ف. تفاخرت به طويالً
إعاقة أو تعويق الذات، فقد ترتب بشكل متعمد عن نفـاد أحـد املكونـات املهمـة 

وتعد إسرتاتيجية إعاقة الذات مبثابة اقرتاح ال يؤدى للخسارة، فانطباع . لهذا الطعام
 عليـه الحـال ىف الظـروف املالحظني ملهاراتها سيكون أكـرث إيجابيـة مـام قـد يكـون

العادية بغض النظر عـن نجاحهـا أو فشـلها ىف إعـداد وجبـة البيتـزا، فـإذا مل تكـن 
باملستوى املتوقع فستظل محتفظة بسمعتها كربة منزل رائعة ألن أصدقاءها سوف 
يلقون اللوم عىل سبب الكارثة الناتج عن غياب املكون املهم للطبخة، ولـيس عـىل 

، أما إذا كانت الطبخة رائعـة فسـترتك خرباتهـا ىف إعـداد البيتـزا مهاراتها املتواضعة
ًتأثريا أشد عىل أخطائها، وىف هذه الحالة تستفيد املرأة من عزو إعاقة الـذات عـىل 
حساب تقليل احتامل األداء الجيد، فقد اختارت فشالً من املـرجح أن يحـدث بـدالً 

 .من عزو نتيجة فشل محتمل

 النجاح إىل أسباب خارجية، والفشل إىل أسباب ذاتية ويؤدى عزو اإلناث لخربة
إىل تقليل فخرهن بنجاحهن وزيادة خزيهن عندما يستجنب للفشل والجدير بالـذكر 
أن النجاح ال يعـد قيمـة ممتعـة للتالميـذ الـذين ال يعزونـه إىل القـدرة أو الجهـد، 

ء التالميـذ  حتى لو توقـع هـؤالLeniencyويعزونه إىل الحظ أو إىل تساهل املعلم 
النجاح ىف املستقبل؛ ألن النجاح يف هذه الحاالت غري حقيقي، ال يعتمد عىل سامت 
إيجابية ىف الفرد، بل يعتمد عىل الحظ أو نقص مسـتوى صـعوبة املهـام، ومـن ثـم 
يبخسون الثقة ىف ذاتهم وقدراتهم عىل إعادة النجاح مرة أخـرى، وبالتـايل تـنخفض 

 .(Weiner , 1994)عاقة تكون ىف الذات مثابرتهم ويتجهون إىل أن اإل

 Teacher Expectations توقعات املعلمني -3

ًتعد توقعات املعلمني واختالف تعاملهم بني الذكور واإلناث عـنرصا مسـهام ىف  ً
تشكيل استجابات العجز، ويـأيت عنـدما يـتم إثابـة الـذكور عـن قـدرات ميتلكونهـا 

ً كافيا، وعنـدما يركـز املعلمـون أكـرث عـىل ًوتوجيه اللوم لهم عندما ال يبذلون جهدا
الذكور ويعطون لهـم مسـاعدات أكـرث ىف املجـاالت التـي يقـابلون فيهـا مشـكالت 
ويطلبون منهم اإلجابة عن األسئلة التى تطـرح علـيهم ىف الفصـل مقارنـة باإلنـاث، 
 باإلـضـافة إىل إعـطـاء اإلـنـاث أـسـئلة أـقـل ىف املـسـتوى املـعـريف ال تـتـيح لـهـن ـفـرص 
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بيق املهارات األساسية التي يفـرتض أنهـن تعلمنهـا؛ مـام يجعـل كثـريات مـنهن تط
وىف هـذه .. يهملن بذل الجهد، ويتجهن إىل اإلقالل مـن قيمـة مـواهبهن وعملهـن

 .الحالة يدركن أنهن ميتلكن معطيات العجز املتعلم

وىف الـشـأن ـيـؤدى التوـقـع املرتـفـع لـلـذكور إىل أداء ودافعـيـة مرتفـعـة، وإدراك 
ين لألحداث، ألن الذكور هنا يحاولون أن يكـون سـلوكهم عـىل مسـتوى توقـع عقال

املعلمني منهم، ومن ثم يحاولون بجد،أما التوقـع املـنخفض لإلنـاث قـد يشـعرهن 
بنقص أو عدم جدوى جهودهن وأنهن خلقن ألمور معينة، وإذا فشلن يتحـدثن أن 

ـنـاث يكـسـبهم هـذا أـمـر طبيـعـي، وـمـن ثـم ـفـإن أـسـلوب تعاـمـل املعلمـني ـمـع اإل
اسرتاتيجية عزو الفشل إىل الـنقص يف القـدرة، ويجعلهـن يـدركن الـذكاء عـىل أنـه 
وجود ثابت ال يتغري ببذل الجهد ويفرتضن أن فشـلهن يف مهمـة مـا يـرتبط بكـون 

 ـيـرتبط ـبـنقص - عاـمـل طبيـعـي-ـهـذه املهـمـة ـصـعبة عـلـيهم، وأن ـضـعف أدائـهـن
 املوجودة ىف الذات، لذلك يجب أن قدراتهن، ويجعلهن ينظرن إىل املظاهر السلبية

يوقفن محاوالتهن وعليهن الدخول يف محاوالت ومهام ترتبط بجنسـهن وصـفاتهن 
 :ًاألنثوية، وعموما يؤدى إدراك اإلناث لثبات الذكاء إىل املظاهر التالية 

 مرتفع من خالله تـدرك Vulnerableمستوى مرتفع من القلق أو تهيؤ نفيس   -1
سـتطعن الـتحكم ىف النتـائج؛ مـام يـؤدى إىل زيـادة اإلحبـاط اإلناث أنهن ال ي

وتنخفض ) Spencer & Steele, 1994(وضعف األداء عند مواجهة الصعوبات 
 ).Bandura, 1998(ًرغباتهن ىف املثابرة تدريجيا 

اعتقاد اإلناث أنهن لـيس لـديهن إرادة وقـدرة عـىل الـتحكم، وهـذا يجعلهـن   -2
 .ات املعاقةيتجهن إىل اسرتاتيجيات الذ

 .انخفاض التقدير العام للذات، والنظر إىل املظاهر السلبية يف الذات  -3

ًيفرسن التقييم السلبي من اآلخرين تفسريا يـدهور معتقـداتهن عـن ذواتهـن   -4
السيام معتقداتهن الخاصة بالنجاح، حيث عند أقل فشل يحدث لهـن يتحـول 

ية كصـعوبة املهمـة إىل أسـباب انتباه اإلناث برسعة من أسباب الفشل الخارج
ومن ثم فإن الطريقة ). 2005الفرحاىت السيد، (الفشل الداخلية كنقص القدرة 

ًالتي يفرس بها املعلمون تؤثر تأثريا كبريا، فـاملعلمون ميكـن أن يقـدموا منـاذج  ً

لألدوار املختلفة واإلحساس بالتوجيه وتشجيع الذكور واإلناث أو يستطيعوا أن 
وىف هذا الصدد أظهـر .  همشوهم ومن ثم يطيلون أمد القولبةيعظموهم أو ي

كثري من الدراسات أن املعلمني ينظرون إىل اإلناث عىل أنهن أقل ذكـاء وأنهـن 
 ًسلبيات وتابعـات ومحتـوم علـيهن أن يحصـلن عـىل وظـائف أقـل أجـرا مـن 
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ت وىف بنجالديش مثالً مل يتوقع معظم املعلمني الـذين أجريـت مقـابال. الذكور
معهم أن تحصل بناتهم عىل وظيفة بعد إنهاء دراستهن فال ميكـن توقـع عـزل 
ـة ىف  ـة القوـي ـة واالجتامعـي ـايري الثقافـي ـن املـع ـني أنفســهم بســهولة ـع املعلـم

 ).Mahlase, 1997(مجتمعهم 

هذه الظـاهرة مـن خـالل موقـف تـدريس تجريبـى، " 1986بينز " وقد بحث 
ًالثانوية بالتدريس لستني طالبا ىف عمر ًحيث كلف ستني طالبا من خريجى املدارس 

ًخمس سنوات، ينتمون إىل طبقات اجتامعية متباينة، حيث تم تـوزيعهم عشـوائيا، 

ًوىف ضوء تزويد هؤالء الطلبـة بتقـارير توضـح أن الطفـل لديـه اسـتعدادا قويـا أو  ً
ضعيًفا للتعليم أوضحت النتائج أن الطالب الذين سلموا تقارير تؤكـد متيـز الطفـل 
قد قاموا بعرض عدد أكـرث مـن الكلـامت لهـؤالء األطفـال، وأن حصـيلة مـا تعلمـه 
ًاألطفال من تلك الكلامت كان مرتفعا، وكانت نسبة الزيادة ىف عدد الكلـامت التـى 

ًعىل أقرانهم األقل توقعا % 100تعلمها األطفال ذوى التوقعات العالية أعىل بنسبة 
 ).2000شاكر قنديل، (

 املعلم طبقا لتقرير ثابت قدم لـه عـن الطفـل قـد أثـر عـىل أى أن ما اعتقده
توقعاته من هذا الطفل، وانعكس ذلك ىف عدد الكلامت التى قدمها املعلم للطفـل 
والتى بدورها قد أثـرت ىف عـدد الكلـامت التـى تعلمهـا الطفـل، كـام أن اسـتجابة 

 .الطفل قد دعمت بدورها التوقع األوىل للمعلم عنه

  لإلناث نظرة املجتمع-4

نرى اإلناث ىف مجتمعاتنا العربية يشعرن بتـأثري نفـوذ اآلخـرين عـىل حيـاتهن 
ومستقبلهن، ويعتقدن أن ما يحدث ىف بيئتهن الخاصـة يقـرره أصـحاب النفـوذ أو 
السلطة كاآلباء أو املعلمني، وأن أسلوب التنشئة االجتامعية يف مجتمعنـا ال يسـاعد 

 معظـم سـلوكهن وأنشـطتهن، حيـث مييـل الفتاة عـىل االسـتقالل ويظهـر هـذا يف
الوالدان إىل حاميتهن مـن الخطـر ومكافئـة تبعيـتهن ومنطيـتهن وحيـائهن وعـدم 
تشجيعهن عىل تكوين شخصيات مستقلة فيشجعن عىل املحافظة عىل أنوثتهن وال 
يشجعن عىل اإلنجاز املتميز وال يكافأن عىل جهـودهن، حيـث تتلقـى األنثـى منـذ 

ليك يتم قبولك وتقديرك ينبغي أن تكـوين سـلبية خاضـعة " ها الطفولة رسالة مؤدا
واملجتمع بـذلك يضـع . حريصة عىل إرضاء اآلخرين، وتفضيل اآلخرين ومساعدتهم

أهمية كبرية عىل درجة نجاح أو فشل عالقاتها باآلخرين عىل أنها املصـدر األسـايس 
 تتـيح التفـوق لتقدير الـذات، وبقـدر متتـع األرس واملجتمـع بأيـديولوجيات معينـة

 :الذكورى تستمر النساء ىف الحياة بعجز ناتج عن أيديولوجيات قامتة منها
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نجـد أن النسـاء ىف : عىل صعيد التقسيم الجـنيس للعمـل وترتيـب الوظـائف   - 
حيث تقوم األيـديولوجيات ) عىل مستوى األعداد واملراكز واألهل(ًوضع متدن 

اء من خالل االنتقاص من عمل النسـاء باإلخالل من املساواة بني الرجال والنس
 .وباألحرى من خالل تحويله إىل عمل غري مريئ وغري اقتصادي

هناك بعض الوظائف املهمـة املغلقـة ىف وجـه : عىل صعيد الجامعات الدينية   - 
النساء، فال يحق لهن االحتفال بالقداس ىف الديانـة الكاثوليكيـة، وال يسـتطعن 

 .سلمنيإلقاء خطبة الجمعة عند امل

يعترب الطفل ملكية خاصة لـألب، ونجـد ىف بعـض : عىل مستوى ملكية الطفل   - 
الدول عدم قدرة األم عىل السفر بوليدها وطفلها دون إذن مكتـوب مـن األب 

 .ىف حني يستطيع األب االنتقال مع الطفل دون أخذ رأى أمه

ائـب عـىل الـدخل عىل سبيل املثـال نظـام الرض: عىل مستوى الهياكل اإلدارية   - 
الذى يثقل عىل دخول أرباب األرس باعتبارهن غري متحمالت للمسئولية، حيث 
إن هذه املسئوليات بحسب القواعد االجتامعية يتحملهـا األب، ويعضـد هـذا 

 .اإلجراء مفهوم تبعية النساء للرجال ىف إطار الزواج

لـديهن عقـد ًوىف هذا الشان فإن كثريا من اإلناث يتم تنشئتهن بحيث يتكـون 
، فعنـدما يـذهنب إىل دور الحضـانة تقـرر الكثـريات inferiority complexدونيـة 

منهن أن آبائهن أكرث ذكاء من أمهاتهن، وهذا يـؤثر عـىل شـعورهن تجـاه الجنسـني، 
واتضح ىف إحدى الدراسات أن اإلنـاث أكـرث مـن الـذكور مـيال إىل االنتبـاه ملظهـرهن 

اث بالجامعة يظل معهن شعورهن بالدونيـة، حيـث والقلق عليه، وعندما تلتحق اإلن
أجريت دراسـة عـىل طلبـة وطالبـات الجامعـة طلـب مـنهم تقـدير توقعـاتهم عـن 

أظهرت الطالبات تفاؤال أقل مقارنة بالطلبـة بـالرغم مـن أن . درجاتهم ىف نهاية العام
 الطالبات حققن مستويات دراسية أفضل من الطلبة، فإنهم كان لـديهم أمـالً أقـل ىف
املستقبل مقارنة بالطلبة، فضال عن أن الطالبـات ميلـن إىل أن يكـن مـن ذوات مركـز 
التحكم الخارجي، ويعتقدن أن أقـدارهن تتقـرر بـالحظ أكـرث مـام يتقـرر بقـدراتهن 

ومن هنا فـإن مثـة عوامـل تهيـئ اإلنـاث ىف نهايـة املرحلـة الثانويـة ألن .  وجهدهن
ومنها أن اآلباء يكـافئون . تهن املستقبليةيشعرن أنهن عاجزات عن السيطرة عىل حيا

ًبناتهم عىل طلب املساعدة، ويستجيبون سلبا حني متارسن األنشـطة الرياضـية، أى أن 

ويشجع البنات عىل أن تيرسن الراحـة . املجتمع يشجع البنني عىل أن ينجزوا ويناقشوا
  ول عـىلًحيث بينـت دراسـات أن البنـات أكـرث شـغفا مـن البنـني ىف الحصـ. لآلخرين
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وأن البنـني أكـرث احـتامالً مـن البنـات ىف العمـل عـىل نحـو . رضا املعلـم وموافقتـه
أى أن البنني يشعرون بأنهم يسيطرون عىل مصـائرهم ىف حـني أن البنـات . مستقل

 .يشعرن أنهن يعتمدن عىل الرجل الذى يتزوجنه إىل حد كبري

 كاختيار الرشيـك -وقهنًوقد يشعرن أيضا بأنهن غري قادرين عىل املطالبة بحق
 حيث نرى الفتاة يف كثري من العائالت ينتظرن رأى األرسة ىف اتخـاذ القـرار ىف –مثال

شأن الشاب املتقدم لخطبتها، فال تسـتطيع الفتـاة التعبـري عـن رأيهـا أو مشـاعرها 
ومن الطبيعي أن يؤدى أسلوب الرتبية القائم عىل الحرمان من تقريـر .  باستقاللية
وتسـتمر .  أن يصبحن أكرث استجابة لإلحباط بطريقة تكشف عـن العجـزاملصري إىل

التفرقة طول الحياة، حيث يتوقع من الذكر أن يكـون أكـرث اسـتقاللية وموضـوعية 
ًونشاطا وأقوى عـىل التنـافس، وأكـرث مهـارة ىف املهنـة، ومغـامرا قـادرا عـىل اتخـاذ  ً ً

ُالقرارات بسهولة،واثقا بنفسه وطموحا، ومستعدا أل هـذا ىف حـني أن . ُن يقود دامئـاً
الثقافـة تتوقـع مـن األنثـى صـفات الطاعـة والسـلبية والـرق، واإلحسـاس مبشـاعر 
اآلخرين والهدوء، فضالً عن أن األعامل الخاصـة بالـذكر مجالهـا خـارج املنـزل، أمـا 

 . األنثى فمجال األعامل الخاصة بها داخل املنزل
 

 التنشئة الفارقة بني الذكور واإلناث

ًد تنشئة اإلناث أكرث تهيؤا لتعلم العجـز وإدراك نقـص تحكمهـن ىف البيئـة، تع
عكس الذكور الذين ينشئون بقوة عىل اعتقاد أن استجاباتهم ىف املوقف تـؤدى إىل 
اختالف ىف نتيجة هذا املوقف، حيث يدركون أن املواقف التى يواجهونها يكون لها 

ومن ثم تختلف الرسـالة التـي يوجههـا نتيجة إما مكافأة أو عقاب مقارنة باإلناث، 
الوالدان لإلناث عن نفس الرسالة التي يوجهونها للذكور بداية من ميالدهم، حيـث 
ًنجدهم أكرث نشاطا من الناحية الجسمية مع الذكور، ويعطونهم مشكالت أكادميية 
ًأكرث تعقيدا، وفرصا أكرث الكتشاف عـاملهم البـدىن والعقـيل، ويقبلـون بـل يعـززون 

 وينظـرون لبـذل Innate Abilityاح الذكور عندما يعزونه إىل القدرة الطبيعية نج
ًاإلناث للجهد عىل أنه تعويضا وبديالً عن نقص قـدرتهم الطبيعيـة، ويعطـون لهـن 
مهام سهلة ال تتحدى قدراتهن، وبالتايل ال متدهن بفرص تطبيق مهـاراتهم وإثبـات 

 ًرتك آثـارا أكـرث سـلبية عـىل اإلنـاث ألنهـا وبالتاىل فإن املامرسات الوالديـة تـ. ذاتهم
ًتلحق رضرا بأساليب العزو التي تستخدمها اإلناث يف تعليل النجاح والفشل، وترتك 
ًآثارا مشابهة عىل تقدير الذات وكفـاءة الـذات املدركـة لـديهن، باإلضـافة إىل أنهـا 

 وجههـا فمضـمون الرسـالة التـى ي. تعيق اإلناث عن التكيف الفعال ىف وجه الفشل
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الوالدان ألبنائهم من الجنسني تؤثر عليهم، فمثال رسالة التحكم من الوالدين لألبناء 
ًقد تتشابه ىف الهـدف، ولكنهـا قـد تختلـف اختالفـا واضـحا ىف الصـيغة واملضـمون  ً

 بأنـه - حـني يخطـئ -والنربة التي تنقل بها فقد تـوحي الرسـائل التحكميـة للفـرد 
أفضل، وقد توحى له باملقابل بأنه يفتقـد إىل اإلمكانيـات ميتلك القدرة ليؤدى أداء 

الالزمة، فتسد بذلك الطرق أمامه للمثـابرة وتـؤذى إدراكـه اإليجـايب لذاتـه مقارنـة 
 .(Miller, 1987, Dweck, 2000)بالصيغة األوىل 

ًوقد يصل أحيانا إىل مستوى االضطهاد إذا مل يكن علنيا فهو خفي أو كامن وأن  ً
آمـن للحيـة ( املرأة والشك املرير الذى تظهره األمثال الشعبية كام يف عدم الثقة ىف

الـىل مـالوش (، )ال تأمن للمرأة إذا صلت وال الشـمس إذا ولـت(، )وال تأمن للمرآة
ًكام ينظر غالبـا للمـرأة يف صـورة املكسـورة الجنـاح، الضـعيفة، ). مرأة مالوش عدو

ة له إال بإرادة سـيده، فالرجـل هـو الـذى امللتوية، صورة التابع أو العبد الذى ال قو
 .يضع القيمة االجتامعية عىل املرأة وال ينظر إليها املجتمع إال من خالل زوجها

ًوتاريخيا ظلت املرأة عرب عهود طويلة مضت محرومة مـن اإلسـهام ىف العمـل 
إىل جانب اإللحاح املستمر واملتكـرر . وانخفاض نسب مشاركتها ىف العمل. واإلنتاج

 وسائل اإلعالم عىل إيجاد صورة للمرأة تبدو وكأن وظائفهـا الوحيـدة ىف الحيـاة من
أو الـزوج "هى اإلنجاب أو أداء األعامل التقليدية ىف املنزل، فهى الزوجـة الخادمـة 

) أى الزوجـة(ًوبالرغم من ذلك أيضا ال تستطيع أن تحوز هذا اللقب " ست البيت 
ألكرب الذى ميثل إثبات ألنوثتها املشكوك فيهـا قبل أن تنجب أوالدها وبخاصة ابنها ا

ًقبل أن تنجبه كام تصورها األمثـال ىف صـورة الزوجـة الذليلـة التـى ال تـعىص أمـرا 
 .للرجل

من كل ما سبق نجد أن التنشـئة االجتامعيـة للبنـت منـذ والدتهـا تركـز عـىل 
ى عنايـة إشعارها بأنها ضئيلة األهمية وفرد غري مرغوب فيه، لـذا فـإن البنـت تلقـ

ًواهتامما أقل من إخوتها الذكور، وقد تقبـل اإلنـاث االتجاهـات الثقافيـة النمطيـة 
ًالتي تصور اإلناث أقل إنجازا وسعيا ونشاطا وقدرة واستقاللية من الذكور، ومبجـرد  ً ً
تكوين تلك االتجاهات قد تستمد التوقعـات املنخفضـة للنجـاح مـن خـالل نظـرة 

ا كنـت تـرى النجـاح قـد تحقـق نتيجـة لقـدراتك األفراد لنجـاحهن وفشـلهن، فـإذ
وجهودك وميكنك السيطرة والتحكم ىف هذا النجاح، فإن هذا يضفي معنى لسعيك 

ومن ناحية أخرى افرتض أنك تعزو النجـاح للحـظ . نحو تحقيق أهداف ذات قيمة
 وتخيل أيضا أنك تنظر إىل حاالت الفشل عىل أنهـا نتيجـة لـنقص قـدراتك سـيؤدى 
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إىل أن تكون عرضة ملشاعر العجز وتثق ىف أن سعيك لإلنجاز والتحكم لـن هذا كله 
 .يكتب له النجاح

وتنتقل هذه االتجاهات إىل األفراد منذ الوالدة بشكل الشعورى بحيـث تصـبح 
عىل سبيل املثال منذ الوالدة يختار األهل . جزءا ال يتجزأ من شخصياتهم وقناعاتهم

الدميـة (ًوألعابـا خاصـة ) لبنات، واألزرق للبنـنيالوردي ل(لكل جنس ألوانا محددة 
ويـتم التعامـل مـع سـلوكيات كـل ) وأدوات املطبخ لإلناث والسيارة والقطار للبنني

ًمنهام بطرق مغايرة، فيوجه الفتـى أو الـذكر ليكـون شـجاعا قويـا ال يـبىك وتوجـه  ً
مر تـدعى ومنذ السنوات األوىل من الع. الفتاة لتكون سلبية مطيعة متقبلة ضعيفة

الفتاة للمساعدة ىف األعامل املنزلية، ويفسح املجال للذكر للعب مـع رفاقـه خـارج 
وتستمر االتجاهات نفسها ىف املدرسة، حيث مـن خـالل محتويـات بعـض .. املنزل 

الكـتـب املدرـسـية، وـسـلوكيات املعلـمـني، ـفـاملعلمون يتـجـاوبون أـكـرث ـمـع اـلـذكور 
كام يعطى للـذكور . رث من تجاوبهم مع اإلناثًوتساؤالتهم، ويساعدونهم أكادمييا أك

ًتغذية مرتدة متكررة عىل جودة أعاملهم وفرصا كثـرية إليجـاد اإلجابـة الصـحيحة، 

وتشجيع متكرر للمثابرة واالستمرار ىف حل املشكلة، ومن ناحية أخرى لدى اإلنـاث 
قابلـيـة ألن يـعـزون إجاـبـاتهم ـغـري الـصـحيحة ـلـنقص الـقـدرة، وال ـيـتم تـشـجيعهم 

 .(Brophy , 1986)الستمرار ىف العمل الذى أخطأوا فيه ىف البداية ل

كام أن التغذية املرتدة بالنسبة لإلنـاث غالبـا مـا تشـجعهن عـىل الرتكيـز عـىل 
السلوك غري الجيد أو نقص الجهد والوقت الذى ترتبط فيه التغذية املرتدة السلبية 

، وهكـذا يصـبح (Dweck & Leggett, 1988) لـدى اإلنـاث بـاالختالالت العقليـة
ويصـبحون مقتنعـني ) متعصـبني جنسـيا(معظم األطفال منذ الخامسة من عمرهم 

ـبـأن الـصـبيان أـقـوى،وميكن أن يقوـمـوا ـبـاألعامل املهـمـة، بـيـنام اإلـنـاث ـضـعيفات، 
، وبينت دراسـات كثـرية أن الـذكر يـرفض (Clarck, 1988)وعليهن البقاء ىف املنزل 

أنا صبى فـال ألعـب بأشـياء (عب بأدوات املمرضة قائال يف الصف األول االبتدايئ الل
أنا بنـت وال يفـرتض أن (وترفض البنت اللعب ببعض األلعاب العلمية قائلة ) كهذه

وهكـذا تشـعر اإلنـاث بـالرصاع بـني توقعـات املجتمـع ) .. أتعامل مع هذه األشياء
وال وقدراتهن وطموحاتهن الشخصية فهن يشجعن عـىل املحافظـة عـىل أنـوثتهن، 

يشجعن عىل اإلنجاز املتميز، ثم ال يكافأن عىل جهـودهن كـام يكافـأ الرجـل؛ مـام 
يجعل كثريات منهن يهملن بذل الجهد ويـدفعن إىل اإلقـالل مـن قيمـة مـواهبهن 

 .وعملهن

ومن ناحية أخرى يعترب تعليم الذكر مبثابة استثامر يـتم تشـجيعه طـوال فـرتة 
 ة، إذ تعقـد أرستـه اآلمـال عليـه فتدعمـه دراسته والعمل فيام بعد ىف مهن مرموقـ
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ًمعنويا، كام أن فشله ىف الدراسة يعترب كارثة يف املجتمعات الحديثة الرتباط نجاحه 

ًاجتامعيا أساسا مبستوى ونوعية وجودة التعليم، أ بـل ً ما تعليم اإلناث فيعترب ثانوياً
ال تجتمـع، حيـث إن ًمقيدا، ولهذا نجد ىف الحياة اليوميـة أن رشوط نجـاح اإلنـاث 

ًالوظيفة املستقبلية لإلناث محددة بكونها أما وزوجة، فيتم توجيهها منذ البداية ىف 
ًاتجاه األعامل املنزلية، فإىل جانب تعليمها يجب عىل الفتـاة أن تـتعلم عديـدا مـن 
املهام التـي يجـب أن تقـوم بهـا ىف املسـتقبل كـام أن الفتـى مبجـرد أن يعـود مـن 

اللعب أو الدراسة، ىف حني يكون لزاما عىل الفتـاة أن تقـوم بـالطهي املدرسة ميكنه 
والغسيل ومساعدة والدتها، ثم تقوم بالتحصيل الدراىس بعد انتهائها من كل هـذه 
الواجبات املنزلية، كل ذلك يوضح نسبة النجاح املنخفضة للفتيـات وكـرثة الـترسب 

زواج اإلنـاث ىف سـن مبكـرة ونجد ىف بعض املجتمعات التى يتم فيها . من الدراسة
رغبة األرسة ىف إخراجهم من الدراسة مبجرد قدرتهم عىل اإلنجاب حتى ال يتأثرن مبا 
يتعلمنه ىف املدارس من أفكـار خاصـة مثـل تأجيـل الحمـل أو الحـد منـه، وتوجـد 
حاالت أخرى يتم فيها إخراج الفتيات من املدرسة ىك يقمن باملسـاعدة ىف األعـامل 

وىف هـذا . ية من هم أصغر سنا السيام ىف حـاالت مـرض األم أو وفاتهـااملنزلية ورعا
الشأن ال يعد نجاح الفتاة الدراىس غاية ىف حد ذاته، إذ أن الفتاة التـى ال تـنجح ىف 
ًالدراسة ميكنها ىف كل األحوال أن تتزوج زواجا جيـدا، وهـذا لـيس الحـال بالنسـبة  ً

ن من ظروف حياتـه، ويسـتطيع للفتى، حيث يتم تشجيعه عىل النجاح حتى يحس
االعتامد عىل ذاته، ويتم تربية الفتى يف إطـار مـن االسـتقاللية ىف حـني يـتم تربيـة 

 .ًالفتاة ىف اتجاه أن تكون زوجا صالحة للرجل

ً خصوصـا أن تعلـيم - ىف بالدنـا العربيـة -من أجل هذا تعتقد عـائالت كثـرية 

" ويالحظ أنهم يحاولون تأمني تعلـيم ًالذكور أهم من تعليم اإلناث وأكرث استثامرا، 
املتاحـة ويوجهـونهم إىل " املـدارس " ومناسب للذكور ويرسلونهم إىل أفضل " جيد 

كلام أمكن، وإن تطلب ذلك منهن بعض التضحيات املاديـة، " التخصصات " أفضل 
 أما اإلناث فـإن مل تحـرم مـن التعلـيم أصـالً ىف بعـض الـبالد والفئـات االجتامعيـة، 

ًيكتـفـي بإلحاقـهـا باملدرـسـة املجانـيـة القريـبـة، وال تـشـجع كـثـريا ـعـىل متابـعـة فإـنـه 

الدراسة العالية بحجة أن مصريها املنزل ىف النهاية، وعندما ترص األنثى عىل متابعة 
الدراسة فإنها توجه إىل الدراسة األدبية واإلنسـانية بحجـة أنهـا تتناسـب أكـرث مـع 

جاال أوسع للمرأة لتنمية قـدراتها ومواهبهـا وهذا الوضع يفسح م. طبيعتها ودورها
املختلفة عىل قدم املساواة مع الرجل، ويفسح لها مجاال أوسع بالتايل للحصول عىل 
 مؤهالت عالية مثله، ويجعل الرجـل مـؤهالً بشـكل أفضـل لتسـلق سـلم الرتقيـات 
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ها نحو من جهة أخرى يعتقد البعض أن التعليم العايل للمرأة يعرقل الفرص أمام... 
زواج ناجح حيث يعتقد كثري من الرجال أن املرأة املتعلمة قد تكون زوجـة فاشـلة 

(Hussain, 1984) باإلضافة إىل ذلك يعترب أرباب العمـل أن النسـاء غـري مالمئـات 
 .للعمل املنتج بسبب مسئولياتهن العائلية واضطرارهن للتغيب

فس التقـدير الـذى ميـنح وقد ال تثق األنثـى كثـريا ىف ذاتهـا حـني ال تشـعر بـن
للرجل، وتتعدد األسباب التى تؤدى إىل ضعف مستوى التعلـيم وانخفـاض النجـاح 

فهناك مواقف تواجه الفتيات ىف مراحل التعليم كالزواج املبكـر، .  والشعور بالعجز
والحمل غـري املرغـوب فيـه، وخـروج اإلنـاث مـن الدراسـة للمسـاعدة ىف األعـامل 

أوىل ضحايا تكرار مرات الفشل والترسب الدراىس، ففـى كثـري املنزلية، وتعد اإلناث 
ـمـن األـحـوال يتـكـرر عـجـز اإلـنـاث اـلـدراىس ألنـهـن مل ـيـتعلمن الثـقـة ىف أنفـسـهن، 
واكتشاف قدراتهن الحقيقية؛ مام يعضد فكرة أن اإلناث أقل قدرة، وترسيخ مفهوم 

 ,lange)ى خدمة األنثـى للرجـل باعتبارهـا تقـوم بـاألعامل املنزليـة بشـكل طبيعـ
1994). 

 وإن كـان يحمـل مضـامني -وىف هذا الشأن فإن الحديث عن الذكورة واألنوثة 
 إال أنه ىف حقيقة األمـر ذو مفـاهيم ثقافيـة عـىل أساسـها يـتم تحديـد -بيولوجية 

فنحن من خالل الثقافة السـائدة ىف املجتمـع نبـدأ بعمليـة . األدوار ألفراد املجتمع
بالـذكورة واألنوثـة ونقـوم بتـدعيمها مـن خـالل مختلـف توارث املفاهيم املرتبطة 

فاألنوثة ىف أغلـب الثقافـات اإلنسـانية تشـكل مصـدر الرش . املؤسسات االجتامعية
ًكام أننا دامئاننظر لها ونقيمها من خـالل اتجـاه ونظـرة الـذكر . واملتعة ىف آن واحد

 مـن خـالل إطـار قـيم لألنثى، مبعنى أن القيمة االجتامعية التى تكتسبها املرأة تأىت
ولوأخـذنا . الذكورة التى شكلت عرب العصور نسيج العالقات االجتامعية ىف املجتمع

ًعىل سبيل املثال اللغة التى تعد رمزا من رموز ثقافة املجتمع فإننا نجد حتى اللغة 
فمـثالً . قد صيغت تعابريها املختلفة عىل أساس التاميز وتفـوق الـذكر عـىل األنثـى

ملرأة غري املتزوجة آنسة واملتزوجة سـيدة، ولكـن لـيس هنـاك رديـف نحن نسمى ا
 .للرجل املتزوج أو األعزب

ورمبا كان التقليل من األنوثة ىف ثقافات الرشق أشد مـن غريهـا، فنجـد ىف 
ثقافة الصني التقليدية ينشأ األطفال اإلنـاث عـىل طاعـة الرجـال سـواء األب أو 

 العربية فإننا نجد أن األنوثة شـكلت مصـدر ولوجئنا إىل الثقافة. األخ أو الزوج
ورمبـا كـان مصـدر ذلـك أن املجتمـع صـورها بالكـائن . الرش والقلق للمجتمـع

 الضعيف العاجز، فهى معرضة للسبى ىف حالة الحرب مام يرتتب عليه تحطـيم 
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رشف العائلة، وهذا يفرس لنا املحاوالت العديـدة التـى يرويهـا لنـا التـاريخ العـرىب 
فاألنثى كانـت تشـكل العـار املنتظـر الـذى يهـدد العائلـة . ايا وأد البناتحول قض

 . العربية

واألـمـر ـيـزداد ـحـدة عـنـدما نـجـد اـلـرتاث الثـقـاىف يتـسـم بحاـلـة ـمـن االنقـسـام 
ًوالتناقض، فبينام نجد متجيدا لألنوثة املرتبطة باألمومة فإننا ىف الوقت نفسـه نجـد 

 .ة العقلية ومصدر من مصادر فساد األمةاألنوثة تصور من حيث ارتباطها بالدوني

 :ويصف لنا أحد الباحثني العرب عالقات الحب بقوله

إذن املرأة العربية مسلوبة وسط الجامعة، وحـني تـدعى إىل سـلوك طبيعـى " 
ًتجد نفسها شيئا موصوفا داخل البيت كوعاء ينتظر االمتالء مـن . كالسلوك الجنىس ً

تحكم والضعف القاتـل، فمـن يقتـل اآلخـر ىف الرجل، وتوصف بعدم القدرة عىل ال
املـرأة : هذه الدرامة التاريخية العظيمة؟ يقول الرجل ىف الثقافة العربيـة السـلفية 

 إذن ماالعمل أمام هـذا الطريـق املسـدود؟ . إذا أحبتك آذتك، وإذا أبغضتك خانتك
 ).1982خليل أحمد، (

ر عرثة ىف طريق تنمية ويعد التمييز بني الجنسني من املعوقات التي تقف حج
الفتيات لقدراتهن الكامنة، ذلك أنهن يشعرن أن النجاح واإلنجاز املتميز يـؤدى إىل 

وهكذا فعندما تحاول الفتيات إظهار قـدراتهن . رفضهن اجتامعيا من قبل اآلخرين
فاقدات األنوثة، يحاولن االنسحاب، وتفضـيل " مسرتجالت " ينظر إليهن عىل أنهن 

ً بدال من بذل الجهد ىف مواقف تؤدى إىل رفضهن اجتامعيا وثقافيا عدم بذل الجهد ً
(Clarck,1988) وليس مـن األنوثـة أن تحقـق اإلنـاث نجاحـا كـامالً وخصوصـا ىف ً ً

ًاألعامل والوظائف التى تعترب من أعامل الرجال فقط، وليس مـن األنوثـة أيضـا أن 
 .تدخل اإلناث ىف مناقشات مع الرجال والعدوان عليهم

ىف هذا الشأن وجدت إحدى الدراسات أن النساء املتخصصات ىف الرياضـيات و
أبلغن أن الرجال ال يحبون النساء الذكيات ونصحن بااللتحاق مبهن تقليدية وأنهـن 
ًوجدن دعام أقل وفرص عمل أقل ورواتب وفرص ترقى أقل مقارنة بزميالتهن ذوى 

 إذ Bindء أنفسـهن مقيـدات ولـذا تجـد النسـا. املؤهالت املامثلـة أو حتـى األقـل
ًيضطررن دوما إىل مواجهـة مجتمـع تقليـدي يتشـبث باملحافظـة عـىل التمييـزات 
القامئة عىل الجنس عكس ما يعيشه الرجل الذى يسـتطيع أن ميـارس ثقافتـه بكـل 
حرية، أو يؤدى أعامله كيفام يشاء، ورسعان ما تجد املـرأة التـى ترغـب ىف تثقيـف 

إمـا أن تصـبح امـرأة تقليديـة عـاجزة عـن الخـوض ىف ذاتها نفسـها أمـام مشـكلة 
 ومن ثم فإن هذه الصـورة تقلـل مـن قـيم . مفردات املجتمع أو أن تصبح غري ذلك
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اإلناث وتؤدى إىل تشـكيل صـور العجـز لـديهن، والنظـرة املتدنيـة لقيمـة عملهـن 
 مـن وقدراتهن، وقد أدت األمناط القامئة عىل التمييز الجنيس إىل أن تحـد الفتيـات

ـق ـهـدف اتـسـاق  ـة والتـضـحية بطموـحـاتهن لتحقـي ـدراتهن املهنـي طموـحـاتهن وـق
 ).Sisk, 1987(صورتهن كإناث مع صورة اإلناث التى رسمها املجتمع لها 

كام أن الرصاع الحاد بني األدوار يؤدى إىل إحبـاط بـالغ للمـرأة وفكـر مشـوش 
 ىف صـمت، أو تعـود وملكة عاطلة عن اإلبداع، ومل يعـد أمـام املـرأة إال أن تتحمـل

 ال لذكائـه أو تفوقـه أو –فتقترص عىل دورها التقليدي،لتتأكد قوة وسـيطرة الرجـل
 فحسب، وإمنا ألنه ذكر تلصق به صفات الشـجاعة والـذكاء والقـدرة -قوة عضالته 

كام أن الرجال يرصون عىل قهـر .. واملهارة والهمة باعتبارها صفات خاصة بالرجال 
هذا الرصاع الحاد بني األدوار بكل وتعاسـته، ويبـدون الدهشـة املرأة بتسليمها إىل 

من ثورة النساء وخصوصا هذا الذي يجدونـه يف بعـض الشخصـيات األنثويـة التـي 
 . متيل إىل السيطرة ومواجهة قهر الرجال بالعنف

وهذا ما الحظتـه إحـدى الفتيـات ىف قولهـا بـأن ىل سـبعة أخـوة، لكـل واحـد 
 ىل، فمنهم ال يحب أن أتجمل، ومنهم الـذى مينعنـي مـن طريقته ىف توجيه األوامر

أطلق شعري، ومـنهم الـذى يتعقبنـي ىف الشـارع، ومـنهم الـذى يريـد منعـي مـن 
الخـروج مـن البيـت ىف غـري املواعـيـد الرسـمية، ومـنهم الـذى يـدفعني أن ـتـزورين 
صديقايت ىف البيت، ومنهم الـذى مينعنـي مـن االسـتامع إىل األغـاين، وتضـعنا هـذه 

لصورة األولية أمام بنية عالقات مرتتبة عموديا، حيـث األب ىف رأس هـرم السـلطة ا
املنزلية ىف حني أن الفتاة ىف أسفله حيث تربز أرجحيـة الـذكور بالنسـبة إىل اإلنـاث 

وحتـى عنـدما تصـل املـرأة لتسـلم منصـب ) 2004يعقوب قبانجى، (بشكل كاسح 
ىل الـتحكم والتـأثري، ويتجـاهلون قيادي يحاول الرجال الحط من قدرها وقدرتها عـ

، وعنـدما (white, 1992)صفاتها اإليجابية يف القيادة، بل ويتجاهلون قيادتها لهـم 
تتغري النظرة إىل املرأة يتغري مصريها، فقد بينت الدراسات أن النساء اللوايت ينجحن 
ىف مهن ذات مسـتوى عـال ينحـدرن غالبـا مـن أرس تشـجع االسـتقاللية واإلنجـاز، 

الستكشاف، وتقدير قيمة العمل وارتباط النجاح بالجهد، وتعظيم ما ميلكـن مـن وا
صفات إيجابية، وتهميش الصفات السلبية، ولهـن عـادة أمهـات عـامالت يشـجعن 

 كام (kerr , 1985)العمل ىف الخارج، إضافة إىل أباء ذوى مستويات تعليمية جيدة 
 يف تقـدير الـذات عـن األطفـال أن األطفال لوالدين يعزون النجاح إىل الجهـد أقـل

 .(white , 1992)لوالدين يعزون النجاح إىل القدرة 
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 ىف دراسـتها لحـاالت إحـدى عرشة سـيدة (white, 1992)كام وجـدت وايـت 
أمريكية ممن يتبوأن مناصب إدارية عالية ىف مؤسسات علمية وصـناعية وتجاريـة 

" ًأمـا " من قبل والديها لتكون وإعالمية وغريها، أن أيا من هؤالء السيدات لن تهيأ 
أو لتكتفي باالستامع إىل اآلخرين، بل شجعن جمـيعهن عـىل اإلنجـاز املتميـز،وعىل 
ـأثري ىف  ـتحكم والـت ـادة،وإدراك الـقـدرة ـعـىل اـل التفـكـري واملناقـشـة واملنافـسـة والقـي
اآلخرين وقيادتهم، وأنهن ميلكن صفات قيادية تحقـق لهـن وملـن يقـودهن أعـىل 

ـد امل ـواتهن الفواـئ ـع أـخ ـاواة ـم ـدم املـس ـىل ـق ـوملن ـع ـائر، وـع ـل الخـس ـة بأـق مكـن
الذكور،وشجعهن عىل بذل الجهد ىف أرسهن عىل املـواد التـي يتفـوق فيهـا الـذكور 

 . عادة كالهندسة والرياضيات، وكثريات منهن تأثرن بأمهاتهن اللوايت كن يعملن
 

 فاعلية الذات بني الذكور واإلناث

ن تفسري الفروق بني الجنسني يف ضوء أن الـذكور من منظور فاعلية الذات ميك
لديهم شعورا أعىل بفاعلية الذات السيام فاعلية الذات املتعلقـة بالبعـد االنفعـايل، 
والبعد املعريف نتيجة لعوامـل التنشـئة االجتامعيـة التـي يتلقونهـا ىف داخـل األرسة 

ل مـع انفعاالتـه وخارجها، فالثقافة والتنشـئة األرسيـة تـدربان الـذكر عـىل التعامـ
والتحكم بها وتقنعانه بأنه قـادر عـىل السـيطرة والـتحكم بالجانـب االنفعـايل مـن 

وىف . حياته، وترتبط هذه القـدرة بالرجولـة، وتحظـى بتقيـيم مرتفـع داخـل األرسة
إطار ثقافة املجتمع بعامة، يف حني ال تتلقـى األنثـى نفـس التـدريب والتعزيـز لـو 

كـذلك . الية من حياتها بالطريقة التى يتدبر بها الذكرحاولت تدبر الجوانب االنفع
األمر بالنسبة للجانب املعريف ىف فاعلية الذات املدركة، فالثقافـة والتنشـئة تقنعـان 
الولد بأن عليه أن يكون فعـاال، وأن يتحمـل املسـؤولية وال بـأس مـن كـون األنثـى 

واثقـا بنفسـه، فـإن ضعيفة،وإذا كان من الرضوري أن يكون الرجل قويا ومسـئوال و
الضعف عند األنثى صفة أنثوية تعرب عن الرقـة والنعومـة، وهـى صـفات مرغوبـة 
عند املرأة ىف املجتمع الرشقي،ونتيجة لذلك ميكن أن يطـور الـذكر قناعـات تتعلـق 
بكفاءته ىف التعامل مع الضغوط من خالل التوجيهات والتقيـيامت التـي يسـتقبلها 

م، وتشـكل تلـك القناعـات الجانـب املعـريف الخـاص من األرسة واملجتمع بشكل عا
 ).2000نزيه حمدي، نسيمة داوود، (بفاعلية الذات 

وقد يكون امليل للتفكري الالعقالين لدى األنثـى أثـر ىف إدراك انخفـاض فاعليـة 
حيـث وجـدت أن نسـبة ) 1988(الذات، وهذا ما أظهرته دراسـة بسـمة الرشيـف 

كـن تفسـريها مـن خـالل التبـاين يف التفكـري من التباين ىف تقـدير الـذات مي% 21
 .الالعقالين
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وىف هذا استخدم بعض الباحثني نظرية فاعلية الذات لتفسـري انخفـاض نسـبة 
اإلناث ىف املهن ذات املركـز االجتامعـي املرتفـع، وىف املواقـع القياديـة يف املجتمـع 

خـربات  إىل أن (Hackett & Betz, 1981)بشكل عـام، فقـد أشـار هاكيـت وبيتـز 
الطفولة املرتبطة بالدور الجـنيس تحـد مـن تعـرض اإلنـاث لنشـاطات ومعلومـات 
تساعد عىل تنمية قناعتهن بفاعلية ذاتهن، وجدوى مـا ميـتلكن مـن معطيـات لهـا 
القدرة عىل التحكم ىف بعض املجاالت املهنية، مام يقلل من احتامالت توجه اإلناث 

 (Betz & Hackett, 1981)اكـت هـذا وقـد درس بيتـز وه. إىل مثـل هـذه املهـن
الفروق ىف فاعليـة الـذات املدركـة بـني الطلبـة والطالبـات ىف الجامعـة مـن حيـث 
عالقتهن باالختيار املهني،وقد وجد الباحثان أن فاعلية الذات املهنية لدى الطالبات 
أقل مام هى لدى الطلبة ىف املهن التي يشغلها الذكور عادة، وكانت أعىل مام هـى 

 .طلبة ىف املهن التى تشغلها اإلناث عادةلدى ال

ومن ناحية أخرى تتأثر قدرة اإلناث عىل مواجهة املواقف الغامضـة مبعطيـات 
ـة  ـرب اإلـعـامالت العقلـي ـال، تعـت ـبيل املـث ـديها، ـعـىل ـس ـتعلم ـل  Mentalالعـجـز اـمل

Rumination والتي تتعلق بالسلبية، والرتكيز املتكـرر عـىل االنفعـاالت السـلبية - 
ًشيوعا لدى اإلناث مقارنة بالـذكور، وقـد يكـون ذلـك بسـبب أن اإلنـاث أقـل أكرث 

ًتحكام ىف البيئة، ولديهن ضعف ىف توجهاتهن العقلية للمشـكالت، ويتـأثرن بشـدة 

باألحداث السلبية،وتزداد بعض مظاهر االضطرابات لديهن، مثـل االضـطراب حـول 
ين، وموضوعات األمـن مظهرهن الشخيص، وعالقاتهن الشخصية وقبولهن من اآلخر

لديهن، وبسبب نقص إمكانية التحكم يف مثل هذه االضـطرابات بسـبب اعتامدهـا 
بشكل أسايس عىل ردود أفعال اآلخـرين واهـتاممهن املطلـق باستحسـان اآلخـرين 

 ,Valas)واهتامماتهم، وهى مواقف قد يكون لدى الـذكور تحكـم شـخيص عليهـا 
2001). 

سـاس ىف أعـراض االكتئـاب، وهـذه األدوار هـى وتقوم األدوار الجنسية بدور أ
 حددتها الثقافة االجتامعية التي يتعـرض لهـا الفـرد، - ىف األساس -أدوار اجتامعية 

والتي تحدد ما ينبغي أن يقوم به الذكر واألنثى، فعادة مـا يوصـف الـذكر السـوي 
عـة بأنه متامسك ومستقل ومساند ومنطقـي، بيـنام توصـف األنثـى بأنهـا دافئـة وتاب

وسلبية، ويهمها بشدة استحسان اآلخرين ورأيهم عنها، ونزعتهـا نحـو الكـامل ولومهـا 
، (Nevid et al, 2000)املفـرط لـذاتها، ومثـل هـذه الصـفات لهـا عالقـة باالكتئـاب 

وثانيهام منظور التعرض للضغوط، فاإلناث عادة ما يتعرضن لرصاعات وتحديات أكرث، 
اغطة، ومـن ثـم يعايشـن انفعـاالت سـلبية أكـرث فهم أكرث عرضة ألحداث الحياة الضـ

  السيام القلق والتوتر واملزاج الحزين، إىل ذلك أنه قد ال تكـون هنـاك فـروق حقيقيـة
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 مـن املنظـور -ىف طبيعة الضغوط التي يتعرض لها الجنسني، وإمنا قد يرجـع األمـر 
إلنـاث ذوى  إىل أن اإلناث عادة ما يدركن مـا يتعرضـن لـه أشـد وطـأة، فا-املعريف 

املستويات املرتفعة مـن الضـغوط مييلـون إلدراك ذواتهـم عـىل أنهـم أقـل صـحة، 
ًولديهم تقدير منخفض للـذات، وأكـرث اسـتهدافا السـتخدام أسـاليب غـري تكيفيـة، 
ًفإدراك الفرد يلعب دورا مهام ىف فهم نتائج األحداث التـي يتعـرض لهـا يف حياتـه،  ً

تقييمه لها عىل أنها ضاغطة أم ال عىل مـدى حيث يعتمد إحساس الفرد باملواقف و
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن إدراك الفـرد لذاتـه ومـا ميتلكـه مـن صـفات .  إدراكه لها

إيجابية، وإدراكه للتحكم يف عواقب األمور، وكفايته يف مواجهة املواقـف الضـاغطة 
ًميكن أن يكون مؤرشا كافيا للتنبؤ إما مبدى صموده أمـام خـربات الفشـل أو مبـد ى ً

 ).2005الفرحاىت السيد، (اكتئابه وىف النهاية تهيؤه للعجز املتعلم 

ًكام أن اإلناث أكرث حساسية للعالقة بـاآلخرين والتـي يعتمـدن عليهـا اعـتامدا 

ًأساسيا ىف رؤيتهن وتقديرهن لذواتهن، ومن ثم تزيد لديهن مشـاعر العجـز وعـدم 
 عواـمـل خارجـيـة، الـقـدرة ـعـىل ـحـل املـشـكالت، وإرـجـاع ـكـل نـجـاح يـصـيبهن إىل

فاملكتئبني أكـرث سـلبية ىف تقـدير ذواتهـم، مبـا يزيـد مـن قابليـة التهيـؤ لالكتئـاب، 
 .ويهيئهم بصورة أكرب لآلثار السلبية للضغوط

 خالل مرحلـة املراهقـة، حيـث – بشكل مدهش–وتظهر الفروق بني الجنسني
) 11(قبـل السـن إنه بالرغم من احتامل تكافؤ أعراض االكتئاب بني الذكور واإلناث 

فإنها تزداد لدى اإلناث عندما يدخلون مرحلة املراهقة وتصل أعراض االكتئـاب إىل 
 (Women's Health Weekly, 1998)سـنة ) 18(الضعف لدى اإلناث عند العمر 

 أن زيادة االكتئـاب لـدى اإلنـاث يسـتمر ىف التـأثري (Koeing, 1994)وترى كوينج 
حثة أنـه إذا مل يـتم عـالج أعـراض االكتئـاب لـدى عليهن طوال حياتهن، وتؤكد البا

اإلناث ىف مرحلـة املراهقـة مـن املحتمـل اسـتمرار هـذه األعـراض ىف سـن الرشـد، 
باإلضافة إىل أن ذلك قد يؤدى إىل زيادة احتامل تواجد أفكار انتحارية لدى اإلنـاث 

ل دون  كثرية تحوAt-Riskبيد أن املراهقات يواجهن عوامل خطر . مقارنة بالذكور
منوهم وسعادتهم وإيجابيتهم، ويوضح تقرير أصـدرته الجمعيـة األمريكيـة للمـرأة 

ًأن املراهقات يظهرن أوقاتا حزينـة تـؤثر عـىل صـحتهم العقليـة ) 1998(الجامعية 
ًوالجسمية، وقد ال ميكن مالحظة نوبات االكتئاب التى تعرتيهم بسبب أنها غالبا ما 

بكلـامت أخـرى قـد يالحـظ اآلبـاء . تبطة باإلنـاثتدرك عىل أنها تغريات مزاجية مر
واملعلـمـون أن اإلـنـاث انـسـحابيون، ويتمـيـزن ـبـالحزن واالكتـئـاب إال أنـهـم يـعـزون 
 السلوكيات الناتجة عن اضطراباتهم االنفعالية إىل التغـريات الطبيعيـة ىف املراهقـة، 
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م املفـرط وىف الحقيقة قد تظهر عىل اإلناث أعـراض اكتئابيـة ناتجـة عـن اهـتاممه
 .بسوء الصورة الجسمية لهم مقارنة بالذكور

التقليل من قيمـة الـذات، واسـتهالل البكـاء، : ومن األعراض الشائعة لالكتئاب
ًومن األعراض اإلضـافية لـدى املـراهقني األكـرب سـنا . والتفكري ىف االنتحار ومحاولته

ه األعـراض مـن التعب وصعوبة الرتكيز، والوساوس املرضية، وأن الذين يخربون هذ
تالميذ املرحلة الثانوية مثالً يحاولون اسـتبعاد االكتئـاب بالنشـاط غـري املسـتقر، أو 

وقـد ينغمسـون ىف سـلوك مشـكل أو أفعـال . ًالهرب إىل اآلخـرين أو بعيـدا عـنهم
. ًمخالفة للقوانني يتم القيام بها بطرق تربز مناشدتهم واستغاثتهم طلبا للمسـاعدة

ً سنا والذين يعانون من االكتئـاب فيغلـب أن يظهـروا نقصـا ىف اما املراهقون األكرب ً
وتثـبط همـتهم، وملواجهـة هـذه . الثقة بالذات، والشعور بعدم الجـدوى والقيمـة

املشاعر قد ينضمون إىل جامعات خارجة عن النظام أو يلتمسون العون ىف تعـاطى 
 .العقاقري

 معرفيـة تتضـمن  يتـآلف مـن جوانـب(beck, 1976)واالكتئاب ىف نظر بيـك 
فضـالً عـن االكتئـاب ينـتج عـن العجـز . نظرة سلبية نحو الذات والعامل واملسـتقبل

املتعلم الذى يؤدى إىل شعور الفرد بأنه السيطرة له عىل حياته، ويؤكد باحث ثالث 
ًعىل أن االكتئاب يتضمن شـعورا بالضـياع قـد يكـون لـه أسـباب كثـرية وقـد ينشـأ 

قـة شخصـية عـن طريـق املـوت واالنفصـال وفقـدان االكتئاب لفقدان مفاجئ لعال
وـقـد يتـعـرض الـفـرد النخـفـاض ـشـديد ىف تـقـدير اـلـذات نتيـجـة مـشـاعر . الـصـداقة

ًوقد يخرب اإلنسان فقدانا للسالمة الجسمية عقب املرض والعجـز . االخفاق أو اإلثم
 .والتشويه

ومن ضـمن العوامـل األساسـية التـى تسـاهم ىف حـدوث أعـراض االكتئـاب لـدى 
 ,Edelsohn et al) حيث أظهرت دراسة إيدلسون وآخرون Povertyملراهقات الفقر ا

 أن األطفال الذين يسكنون بجوار أطفـال فقـراء يكونـون أكـرث عرضـة ألعـراض (1997
وىف نفـس السـياق .  االكتئاب مقارنة باألطفـال الـذين يسـكنون بجـوار أطفـال أثريـاء

ًالبا وطالبة، كشـفت نتائجهـا أن اإلنـاث ط) 1208(وبتحليل بيانات دراسة أجريت عىل 

والذكور من ذوات املستوى االقتصادي واالجتامعي املنخفض أكرث عرضة إىل العديد من 
ًالضغوط، ونقص املساندة، وغالبا ما يكونون أكرث عرضة للعنـف، وهـذا يجعلهـم أكـرث 

 كتئـاب  ومن العوامـل التـى تسـهم ىف أعـراض اال(Core et al, 1992)عرضة لالكتئاب 
لدى املراهقات، اكتئاب الوالـدين والـذي يـؤدى إىل الرصاع الزواجـى والعنـف األرسى، 

  أن (Conger et al, 1997)حيـث وجـدا كـونجر .  ًويـؤثر سـلبا عـىل مهـارة الوالـدين
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الضغوط االقتصـادية تـؤدى إىل اكتئـاب الوالـدين والتـي تـؤثر بـدورها سـلبا عـىل 
 . ة يؤثر ذلك عىل توافق املراهقاتاملامرسات الوالدية، وبالتبعي

كام أن االكتئاب التي يعاىن منها الوالدين تنعكس بالرضورة عىل الحالـة النفسـية 
 بدراسـة العالقـة بـني (Lefkoeuitz & Tessiny, 1985)وهنـا قـام . ألبنائهم بالسلب

حظـة اكتئاب الوالدين واكتئاب األبناء عىل أطفال ىف املرحلة االبتدائية عـن طريـق مال
أقرانهم ومعلميهم عن مدى شعورهم باملعاناة النفسية واالكتئاب باإلضافة إىل مقابلة 
أمهات عينة البحث للتوصل إىل األسباب التى أدت إىل معاناتهم هذه، حيث تبني مـن 

وقامـت .  نتائج الدراسة أن األم املكتئبة تعكس حالتها النفسية املكتئبة عـىل أطفالهـا
 بدراسة الخالفات الزواجية ين الوالدين وأثرهـا عـىل (Rosenbaum, 1985)روزنباوم 

أبنائهم،من خالل بعض االختبارات النفسية عىل ثالث مجموعات من طلبـة الجامعـة، 
ـة 44تكوـنـت األوىل ـمـن  ـذين يـشـاهدون باـسـتمرار املنازـعـات الوالدـي ـا ـمـن اـل ً طالـب

نازعـات الوالديـة غـري ً طالبـا مـن الـذين يشـاهدون امل43الحادة،وتكونت الثانية من 
ً طالبا من الذين ينتمون إىل والدين يتسمون بالتفـاهم 77الحادة، وتكونت الثالثة من 

والرضا والسعادة، وكشفت نتائج هذه الدراسة أن الطلبة الذين يشـاهدون املنازعـات 
 ).1993ىف رشاد موىس، (ًالوالدية الحادة أكرث اكتئابا من املجموعتني األخرتني 

ون لآلباء القلقني ىف معظم األحوال أبناء قلقون، حيـث يـتعلم األطفـال كام يك
القلق ويدرون الخطـر ىف كـل مـا يحـيط بهـم فاألطفـال يالحظـون آبـاءهم وهـم 
يتعاملون مع معظم املواقف بقلـق واهـتامم، فهـم يـرون آبـائهم متـوترين وهـم 

. أو غـري ذلـكيحرضون أنفسهم لرحلة أو ملناسبة أو يناقشون موضوعات املستقبل 
ًويصبح الجو مشحونا بالتوتر بدالً من أن يكون مشـبعا بـالنظرة الهادئـة املتفائلـة ً .

واآلباء الحذرون ىف التعبري عن انفعاالتهم ميكن أن يولدوا استجابات متشابهة لـدى 
ًفاألطفال يفرتضون األسوأ عندما ينـتهج اآلبـاء أسـلوبا متحفظـا فعنـدما ال . األطفال ً

 . عن انفعاالتهم يتخيل األطفال وجود سبب خطري لذلكيعرب اآلباء

وتؤكد عديد من الدراسات عىل الفروق بني الجنسني ىف اكتئاب املراهقـة والـذي 
قد يرجع إىل تطور حياة اإلناث بشكل عام حيث يبدأن سن البلوغ قبل الذكور بسنتني 

ىف  إىل خصـائص ثانويـة ًتقريبا وبالتاىل يدركن التغريات الجسامنية املثرية والتي تـؤدى
الجنس مثل منو الصدر وزيادة الوزن، بينام تظل أجسام الذكور ىف حالة ثابتة لسنوات 

 فاإلـنـاث ميـلـن إىل ـعـدم رغـبـة ىف التـغـريات الجـسـامنية خاـصـة زـيـادة اـلـوزن . كـثـرية
   وبالـتـاىل ـفـإن(Nolen- Heeksema, 1990)ـقـد يجـعـل أجـسـامهن منحنـيـة اـلـذى 
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جسـم النـاتج عـن التغـريات الجسـمية يـرتبط بانخفـاض تقـدير التصور السالب لل
عىل سبيل املثال . ًالذات لدى املراهقات مام قد يهيؤهن إىل أن يصبحن أكرث اكتئابا

ًإذا منت أنثى مـا مبكـرا مقارنـة بقرينتهـا قـد تشـعر بـالحرج والخـزي مـن كونهـا 

ة إىل اعتبـار أصبحت مختلفة عن قريناتها، ويؤدى القلـق حـول التغـريات الجسـمي
ًالنضوج املبكر لألنثى عامالً مهيئا للضغوط األخرى وحدوث صعوبات واختالالت ىف 

وتضيف هوكسيام بعض التغريات البيئية التى تحدث بشكل متزامن مـع ... حياتها 
النضج املبكر لألنثى مثـل االنتقـال إىل مرحلـة دراسـية أعـىل، االنتقـال إىل منطقـة 

ًة العالقات االجتامعية وتضع هذه األحداث ضغطا إضافيا سكنية أخرى، اتساع دائر ً
وىف ذلك وجـدا .. بجانب النضج املبكر مام يؤدى إىل نقص تقدير الذات واالكتئاب 

ً أن أعراض االكتئاب تكـون أكـرث حـدوثا (Peterson et al, 1995)برتسون وآخرون 
ًلدى اإلناث الـذين ينضـجون نضـجا مبكـرا وىف نفـس الوقـت يواجهـو ن ويـدركون ً

ًأحداث عائلية ومدرسية أكرث سلبية مقارنة باإلنـاث الـذين ينضـجون نضـجا مبكـرا  ً
وتوضح هذه األبحاث أثر األحداث الضاغطة املتزامنـة عـىل الصـحة العقليـة . فقط

 .لإلناث

والشك أن السامت العامـة للشخصـية تتشـابه ىف العـامل كلـه،والفتاة املرصيـة 
 ىف دول العامل، إال أن هناك مجموعة من السامت متيز شأنها شأن الفتيات األخريات
 :شخصية الفتاة املرصية منها 

فهى مثـل كافـة أفـراد املجتمـع املرصي رسيعـة التغـري : عدم النضج العاطفي -1
والتأثر باألحـداث،وتعاىن مـن عـدم القـدرة عـىل إقامـة عالقـة عاطفيـة ملـدة 

 رسعان ما نتحمس لشئ ثـم طويلة، وعدم القدرة عىل املثابرة فنحن كمرصيني
رسعان ما يقل أو يخفت هذا الحامس، والشخصية املرصيـة ىف ذلـك أشـبه مـا 

 .تكون بالقرص الفوار الذي يفور برسعة ثم رسعان ما يهدأ أو ينتهي فورانه

تفرط الفتاة املرصية من تجسيد املعاناة النفسية، هذا ىف الغالـب مرجعـه إىل   -2
 اللغوي عدم القدرة عىل التعبري 

متيل الفتاة املرصية إىل املواقف الدرامية الحادة ألننـا شـعب منيـل إىل الحـزن   -3
 ألسباب موروثة منذ فرتة طويلة 

امليل الشديد لدى الفتى والفتاة املرصية إىل إسـقاط الجـنس عـىل أى شـئ ىف   -4
 العالقة بينهام، حتى ولو مل تكن هذه األشياء تحتمل اإلسقاط الجنيس 

اإلميان بالخرافات مثل الربط والسحر والحسـد، صـحيح أن الحسـد مـذكور ىف   -5
 ، ولكن الفتـاة املرصيـة لـديها ميـل الـلـهالقرآن الكريم، إال أنه ال يتم إال بأمر 
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شديد إىل اإلميان بكل هذه األشياء بسبب املوروث االجتامعـى، فضـال عـن أن 
ــل موـجــود ىف الالـشــعور الـعــام للـشــعب امل  رصي بـصــفة عاـمــة ـهــذا املـي

 ).1998يحى الرخاوى، (

وبالرغم من وجود معظم السامت السابقة ىف كـل دول العـامل، إال أنهـا تـزداد 
حدة لـدى الفتـاة املرصيـة، باإلضـافة إىل سـامت أخـرى منـترشة مثـل االعتامديـة 
والخضوع للسلطة األبوية،واالهتامم باملظهر الخارجي بدال من الجوهر، واالستسالم 

 الرجل، وهذا كله مرده إىل اختالل الرتبية منذ الصغر، وانتشـار القدريـة ىف لسلطة
املجتمع املرصي عىل أوسع نطاق،مام يجعل مركز التحكم الخاص باإلنسـان املرصي 
ًموجودا بخارجه وليس بداخله، فالشخصية املرصية ترد كل شئ إىل الـروح والقـدر 

 . الشعور بالذنب أو الخطأواملكتوب والنصيب لتجد لنفسها مربرا ىف عدم

 
  )1(العجز املتعلم والعنف ضد املرأة : القضية الثالثة

تزايد االهتامم ىف السنوات األخـرية بدراسـة ظـاهرة العنـف التـي انـترشت ىف 
حياتنا االجتامعية والسياسية بشكل ملحـوظ، فـالعنف أصـبح سـمة مميـزة لـنمط 

فاعل يكشـف عـن أشـكال عديـدة مـن التفاعل ىف الحياة العادية لألفراد، وهذا الت
ًالعنف تتجىل عىل مستويات متباينة بدءا من األرسة مـرورا بالتفـاعالت العاديـة ىف  ً

 .ًاألسواق والشوارع ووسائل املواصالت وانتهاءا بالتعامل مع مؤسسات الدولة

وارتبطت االستخدامات األوىل مبصطلح العنف بفئة األطفال، وكانت أول صـور 
شف عنه األطباء من حاالت األطفال املصـابني بكسـور وجـروح نتيجـة اإلساءة ما ك

رضب وتعذيب أحد اآلباء أو القامئني عىل رعـايتهم، وامتـد هـذا املصـطلح ليشـمل 
 واملعاملـة السـيئة Child Neglectأنواع كثرية مـن اإلسـاءة مثـل إهـامل األطفـال 
 واإلـسـاءة للـمـرآة Mental Abuseلألطـفـال، واإلـهـامل الطـبـي، واإلـسـاءة العقلـيـة 

Woman Abuse السيام اإلساءة للزوجة Wife Abuse وخاصة الزوجـة املرضوبـة 
 واإلسـاءة إىل ) 1999صـفوت فـرج، حصـة النـارص،  (Wife Batteredًرضبـا مربحـا 
ـن  ـار الـس ـريم، (كـب ـد الـك ـزة عـب ـاءة ىف ) 2003ـع ـة اإلـس ـتامم بدراـس ـاهم االـه  وـس

  وبـدأ هـذا - خاصـة الزوجـات -ملـرأة إلقاء الضوء عـىل العنـف الـذي يقـع عـىل ا
 

                                                           
... دعونـا ال نخـوض ىف ذلـك. إننى ألقى إيذاء ىف منزىل بأشكال ال أستطيع حتى أن أتحدث عنه -1

 .ن الربازيلامرأة م
 ).شاب من بلغاريا(ً األفظاظ كانوا يرضبون زوجاتهم دوما وسيستمرون ىف رضبهم -  
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االهتامم بدراسة مرتكبي الجرائم املـودعني ىف السـجون والزوجـات الباحثـات عـن 
 .مأوى من رضب األزواج

والعنف ضد املـرأة ظـاهرة عامليـة التعـرف املكـان أو الزمـان أو الـدين فهـى 
 مـن هـذا التختص بالرشق دون الغرب، مبعنى أن نساء العـامل يشـرتكن ىف التجـرع

ويـرى . الكأس، فكلهن ىف الهم سواء، ولكن تختلف الظروف املحيطة بكل مجتمـع
عدد كبري من الباحثني أن ظاهرة مامرسة العنف ضد املرأة ترجـع ىف أحيـان كثـرية 
إىل مرحـلـة الطفوـلـة حـيـث التنـشـئة االجتامعـيـة ـغـري الـصـحيحة بالنـسـبة لـلـذكور 

نـات والرضب مـن قبـل آبـائهم ألتفـه ًخصوصا حينام يرون أمهاتهم يتعرضـن لإلها
ًاألسباب، األمر الذى يجعل هؤالء األطفال الذكور ميارسـون العنـف الطفـوىل مبكـرا 
ـضـد الـصـغريات املتواـجـدات ىف مـحـيطهم االجتامـعـى، وكـلـام تـقـدم الـسـن بـهـؤالء 

 ,Mullen)األطفال تبقى مسـالة العنـف كامنـة ىف ذواتهـم ولهـا قابليـة االنفجـار 
2003: 340). 

وأشارت اإلحصاءات الخاصة بانتشار هذه الظاهرة ىف مختلـف دول العـامل إىل 
من النساء املتزوجات بالواليات املتحدة األمريكية مررن بخـربة % 50-%25أنه من 

من النساء املتزوجات أنهن تعرضـن لخـربات % 36اإلساءة الجسمية، وىف كندا ذكر 
 من ضحايا العنـف ىف فرنسـا مـن %60كام ذكر . ًاإلساءة الجسمسة والجنسية معا

وىف أملانيـا . منهن تعرضن للرضب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن% 51وأن . النساء
 ألـف امـرأة 100أوضحت نتائج الدراسات التى أجريت ىف هـذا الصـدد أن حـواىل 

وتشري التقـديرات القوميـة ىف . يتعرضن للعنف الجسمى من قبل أزواجهن كل عام
 سنة جـربن حـادث 15من اإلناث فوق سن % 38 نسبة تصل إىل اسرتاليا إىل وجود

ًواحد عىل األقل يتضمن االعتداء الجسمى أو الجـنىس، وأن اإلنـاث األصـغر سـنا ىف 
تـم % 20ًخطورة أكرث من اإلناث األكرب سنا، وأنه توجد نسبة من اإلنـاث تقـدر بــ 

رغوب فيه، وهـن إجبارهن عىل مامرسة أشكال مختلفة من النشاط الجنىس غري امل
ً عامـا تـم اإلسـاءة 16من اإلناث تحت سـن % 6.5أطفاالً، كام توجد نسبة تقدر بـ 

 .(Harrington, herrrera & stuewing, 2003)ًإليهن جنسيا 

أما ىف مرص فعىل الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن انتشار هـذه الظـاهرة 
 إىل أنهـا مشـكلة اجتامعيـة خطـرية بأشكالها املختلفـة، إال أن البيانـات املتاحـة تشـري

 ًبالنسبة للمـرأة املرصيـة، عـالوة عـىل أنهـا متثـل انتهاكـا لحقـوق اإلنسـان األساسـية، 
 وقـد أشـار مسـح ديـوجراىف أجـراه طريـف شـوقى . ًومعوقا لنهضة وتنميـة املجتمـع
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تعرضـن % 29.6من السيدات تعرضن لإلساءة النفسية وأن % 42.6إىل أن ) 2000(
تعرضـن لإلسـاءة %) 26.3(ءة الجسمية البسيطة كالصفع والركل والدفع، وأن لإلسا

الجسمية الشديدة مثـل الرضب املـربح، واللكـم والرضب بألـة حـادة، أو اسـتخدام 
ًسالح نارى، يضاف إىل ذلك أن العنف يعد عامالً مساعدا ىف فشـل الـزواج وارتفـاع 

 .معدالت الطالق

انتشار العنف حيث مل تسلم منه منطقـة وإذا كان من سامت الوقت الحارض 
أو ثقاـفـة أو فـئـة، إال أن امـتـداده نـحـو اـملـرأة يـجـب أن يـحـظ مبزـيـد ـمـن الرعاـيـة 
واالهتامم، ألن املرأة هي العمود الفقري لألرسة، والنواة الحقيقية للمجتمع، وهـى 
األم والزوجة واألخت واالبنة، يقـع عـىل عاتقهـا مسـؤولية تنشـئة األجيـال وتـدبري 
شئون املنزل واملشاركة ىف عملية اإلنتاج، وميثل العنف ضد املـرأة عقبـة مخيفـة ىف 
النمـو االقتصـادي واالجتامـعـي تتـواىل عواقـبـه عـىل األطفـال اـلـذين يكونـون أـكـرث 

 .ضحاياه

والعنف الذي ميارسه الرجل ضد املرأة ما هو إال تعبري عن الرتكيب االجتامعي 
نتـه النسـبية يف نظـر املـرأة وسـلطته عليهـا، للرجل من حيث إحساس الرجـل مبكا

والنزعة إىل التملك والغرية، واآلمال التي تراود الرجل بالنسبة لعمل املـرأة املنـزيل، 
وحق الرجل يف معاقبة املرأة نظري ما يصدر منها من ترصفات معيبة، ومن ثم فـإن 

ة والرجولـة، العنف املامرس بني الرجل واملرأة قد يكـون تأكيـد لإلحسـاس بالـذكور
 ,Brown & Strozier)وقد يكون السبيل الختيار وإرساء إحسـاس الرجـل بـالقوة 

 والقوة هى القدرة عىل فرض إرادة شخص ما، ويفرتض التحكم ىف اآلخـرين (2004
سواء بطريقة رشعية، أو غري رشعية بناء عىل ما لديه من مصادر جسـدية ونفسـية 

ة عـىل الـتحكم ىف سـلوك اآلخـرين سـواء  أو هى القدر(Pagelow, 1984)ومادية 
برغبتهم أو بدون رغبتهم، واألشخاص األقوياء هم الذين يفرضون إرادتهم حتى إذا 

 .كان يقاومها اآلخرون

وقد يكون العنف األرسى أحد أمناط السلوك العدواين الـذى ينـتج عـن وجـود 
ة عـىل وجـه وهـو الفعـل املوجـه إىل املـرأ(قوة غـري متكافئـة بـني املـرأة والرجـل 

ًالخصوص سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، ويتسم بـدرجات متفاوتـة مـن  ً

التمييز واالضطهاد والقهر والعدوانية الناجمة عن عالقات القوة غري املتكافئـة بـني 
املرأة والرجل ىف املجتمع واألرسة عىل السواء، ومن ثم فإنه من منظور القـوة نجـد 

  الـذين يفرضـون إرادتهـم حتـى إذا كـان يقاومهـا اآلخـرون، األشخاص األقوياء هم
 ًوعند تطبيق هذا املفهوم عىل العنف ضـد املـرأة نجـد تسلسـالً تقليـديا ىف القـوة 
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Traditional Hierarchy Of Power عىل أساس النوع والسـن وتوزيـع املصـادر 
لديـه النصـيب ًاملادية والشخصية، وغالبا ما يكون الرجل البالغ هو الشخص الـذى 

ًاألكرب من املصادر، وهو أيضا القائم باالعتداء والعنف عىل الزوجة واألبناء ىف أغلب 

ًوهنا يكون مكانة ووضع املرأة مرهونا بإعادة بنـاء املوقـف إزاء األخـرين، . األحيان
وهذا بدوره يرتبط بإيجاد قيم جديدة ىف الرتبية والنظـرة إىل الـذات واإلميـان بـأن 

ـع ال ـاة، حـيـث يـكـون دـخـان املـصـانع ـمـثالً وـعـادم الـسـيارات للجمـي ـحـق ىف الحـي
والضوضاء من ملوثات البيئة، فإن الفقر وإساءة املرأة وقهرها يعدان من امللوثـات 

 .الكربى
 

 : وتتعدد مناذج العنف ضد املرأة السيام املرأة املتزوجة منها 
 منوذج العنف الشخيص

رة الشخصية واالجتامعية ىف االسـتجابة يحدث العنف عندما يفتقر الكبار املها
للضغوط والرصاعات وإدراك ضآلة السـامت اإليجابيـة، باإلضـافة إىل وجـود بعـض 
املشكالت االجتامعية واملظاهر السلبية ىف الشخصية ويصور هذا النمـوذج العالقـة 
بني إدراك العجز وإدراك عدم جدوى ما لدى األنثى من صفات إيجابية واالستجابة 

 .وط ومن ثم العنف الشخيصللضغ

 العـدوان منـوذج العنـف الشـخيص مـن منطلـق أن -وتفرس نظرية اإلحبـاط 
ًاإلحباط الناتج عن الوضع األرسى املتأزم يؤدى دامئا إىل اسـتثارة حـافز ملـح يتجـه 
نحو العدوان، وأن العدوان ال يظهر ىف فـراغ اجتامعـي، بـل يتولـد يف الغالـب مـن 

 . مع أناس آخرين، حيث يتحدد وفقا لهم شكله واتجاههأمناط التفاعل املختلفة

 العدوان إىل أن اإلحباط الذى يؤدى إىل العنف يعـد -ويذهب أنصار اإلحباط 
نتيجة مبارشة لعدم العدالة وعدم املساواة والفقـر ونقـص الفـرص املتاحـة داخـل 

در املجتمع، ففى مثل هذه الحاالت يقوم الفرد املحبط بتحويل هجومه عـن املصـ
األصيل املسبب لإلحباط إىل هدف آخر بديل، فـالفرد الـذى يتعـرض للرصاعـات ىف 
مجال عمله ويشعر بالعجز عن التحكم فإنه عندما يعـود إىل منزلـه ميـارس القـوة 
عىل زوجته أو أبناءه، إذ أنه يحاول تحويل اإلحباط الخارجي إىل قوة داخـل أرستـه 

(Coleman, 1987)  

رضوري عند دراسة العنف األرسى دراسة الحرمان الـنفيس وىف هذا السياق من ال
 وـعـدم الـقـدرة ـعـىل تحقـيـق اـلـذات وتأكـيـدها، وـفـرض اـلـرأي ومامرـسـة الـقـوة ـكـام 
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يـحـدث ىف املـسـتويات التعليمـيـة املنخفـضـة والبيـئـات الفـقـرية، واـخـتالل الـتـوازن 
مكانات األرسى، وزيادة طموحات األرسة، وىف نفس الوقت عجز القدرات الفعلية إل

األرسة، مام يجعل الزوج حاد املزاج يثور ألتفه األسباب، وكلام قلت املوارد األساسية 
لألرسة تزايدت أسباب العنف والقسوة بني األفراد، وتكون الضحايا من النساء أكـرث 

وهنا تتفـق فكـرة عجـز اإلنـاث أمـام قـوة الرجـل . من الرجال، وال سيام الزوجات
عـل فـإن مآلهـا العجـز، وتـدىن قيمـة مـا متلكـه مـن صـفات وإدراكها أنها مهام تف

 . إيجابية

 منوذج العنف األرسى

يركز هذا النموذج عىل تأثري املعايري والقيم املوجودة ىف األرسة، حيـث يحـدث 
العنف نتيجة الرصاعات التى تتم بني أعضاء األرسة، السيام عندما يكون لدى أعضاء 

فولة أو يعيشون تحت ظروف الفقـر، أو كونهـا األرسة خربة عن هذا العنف ىف الط
أرسة ذات تركيب اجتامعي مختل، ومن ثم فإن األطفال الذين يدركون إيـذائهم ىف 

 .الطفولة يصبحون ىف املستقبل أباء يؤذون أوالدهم

وهنا نخلص إىل أن العنف استجابة لضغوط بنائية ىف األرسة وإحباطات ناتجـة 
ملادى والذى يعد أشد قسوة ألنه يـؤدى إىل اإليـذاء عن اختالالت أرسية كالحرمان ا

الجسدي للزوجة من جانب الزوج الذى يفتقد املوارد املالية التى تحقق التوقعـات 
املعيارية ومسئولياته تجاه أفراد أرسته، فـإذا كـان الـزوج غـري قـادر عـىل مواجهـة 
ـه ـة أو دخـل ـه املهنـي ـه ومكانـت ـتوى تعليـم ـاض مـس ـبب انخـف ـدور بـس ـات اـل  ، توقـع

أو ألنه ذو مكانة اجتامعيـة منخفضـة عـن زوجتـه فـإن الضـغط واإلحباطـات قـد 
تدفعه إىل استخدام العنف مع أفراد أرسته، السيام مـع وجـود معـايري تسـمح بـأن 
ًتكون الزوجة هدفا مرشوعا يصب عليه غضبه، وينفس عـن إحباطاتـه،ومع تكـرار  ً

 مجابهـة العنـف األرسى، العنف تصل الزوجة إىل حالة تعتقد عنـدها بـالعجز عـن
وتتحدث مع ذاتها بعبارات استسالم ومعايشة للظروف،بدال مـن التوجـه لتغيريهـا 

 .أو تعديلها

ومن ناحية أخرى يؤكد املتبنون لهذا النمـوذج أن سـبب عنـف األزواج البنـاء 
الداخيل ملؤسسة األرسة، بكلامت أخرى يؤكد هؤالء عـىل أن األرسة هـى نظـام مـن 

جتامعية ذات خصائص معينة مام يجعل منها تربة خصبة للعنف، عىل العالقات اال
ًسبيل املثال يقىض أعضاء األرسة وقتا طويالً سـويا، وتفـاعلهم مـع بعضـهم الـبعض  ً

ًغالبا ما يكون مشحونا، وكل منهم يعرف نقاط الضعف عند األخـر، وعضـويتهم ىف  ً 
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ور األرسيـة هـى ىف األسـاس األرسة ليست عضوية طواعية وال مبحض إرادتهم، واألم
أمور خاصة ال يعرفها اآلخرون، ومـن ثـم ميكننـا القـول أن هنـاك غيـاب للسـيطرة 

فكل هذه األمور مجتمعة تسـاعد ىف حجـب . االجتامعية عىل السلوك داخل األرسة
 .(Gelles, 1993)وإخفاء العنف داخل األرسة 

 منوذج سياسة النوع

واج يرتبط باالختالف ىف املكانة والسلطة، يرى هذا النموذج أن العنف بني األز
أى كلام زادت املكانة االقتصادية وسلطة صـنع القـرار لـدى الـزوج مقارنـة مبكانـة 

فعنـدما يحظـى الرجـل . وسلطة الزوجة زادت فرص مامرسة العنف ضد الزوجـات
 ويكـون رد - مـن وجهـة نظرهـا -ًبالنجاح واملال واملكانة، قد يعترب تهديدا للمـرآة 

لها هو العنف، وأحيانا تستمر املرأة ىف العالقة الزوجية رغم وجود عالقات سيئة فع
) الكافيـة(بينها وبني زوجها لخوفها من أن تكون مبفردها وغياب املـوارد األساسـية 

وقد تكون فكرة الهروب من الزواج غري مستحبة، ويقود هذا النموذج إىل االعرتاف 
اعتامدها اقتصاديا عىل نفسها يجعلهـا تنـافس بأن عدم وجود مأوى للمرآة، وعدم 

وحسب ما توضحه دراسات عديـدة أن مـن أسـباب .. الرجل عىل السلطة واملكانة 
العنف العـائيل نقـص املصـادر االقتصـادية والـذي يـؤدى إىل زيـادة شـعور املـرأة 

فـالنقص . باإليذاء، وهناك حلقة وصل دائرية بني العنف ونقص املصادر االقتصادية
 .ى إىل لجوء املرأة للعمليؤد

) ىف ضوء منوذج سياسة النـوع(كام أن استقالل املرأة وعملها ينظر إليه الرجل 
تهديد له مام يزيد مـن عنفـه ضـدها خاصـة إذا كـان الرجـل ىف العائلـة ال يعمـل 

 .ويشعر أن سلطته ىف املنزل وشئونه قليلة

بنظرية االستهداف وتتناول إحدى الدراسات منوذج سياسة النوع أو ما يسمى 
أحدهام ينظر لغريه من الناس كام لو كـانوا : للعنف أن هناك نوعان من األشخاص 

آالت ال تحس وال تشـعر وقـد خلقـوا لخدمـة حاجاتـه وأغراضـه، ونـوع آخـر مـن 
األشخاص يشعر بأنه قابل لإلهانة ويتوهم أن املجتمع يضـطهده ويـبخس حقوقـه 

 األشـخاص يعتقـدون أن العالقـات اإلنسـانية ويتآمر عليه، ونرى هذين النوعني من
ًفهؤالء الناس يبـذلون جهـدا خارقـا لتحقيـق ذواتهـم وتأكيـدها . تعتمد عىل القوة ً

ًولكن بصورة مرضية وغري مقبولة دينيا وخلقيا واجتامعيا، يريدون أن يثبتوا ذاتهـم  ً ً
ومن ثم فإن طبيعة استهداف العنـف قـد يتفـق مـع . عىل حساب حقوق اآلخرين

 .طبيعة العنف املوجه نحو الزوجة من زوجها



 العجز املتعلم
 

 198

 نظرية العجز املتعلم

تفرس نظرية العجز املتعلم استمرارية الزوجات مع أزواجهم الذين يرضبوهن 
 أن معدل تكرار الرضب أو قوته يرتبط بـرتك الزوجـة - عىل عكس ما يتوقع الفرد -

 ناحيـة الـزوج Psychological Commitmentلزوجها، رمبا يكون االلتزام النفيس 
والتبعية االقتصادية، والتنشئة االجتامعية التقليدية التي تعطـى للمـرآة اعتقـادا يف 
عجزها،ونقص خربتها يف التحكم يف مجريات األمور، مام يجعلها أكرث تأثرا باألحداث 
الضاغطة، وأقل قدرة عىل املواجهة،ونقص التوكيدية لديها، ومناء شـعورها بـالعجز، 

تبارات وسيلية خالصة إذا مل تستطيع املـرأة تـرك الـزوج فإنهـا تبقـى لـيس رمبا الع
بسبب أنها عاجزة ولكن ليس لها بـديل أخـر، فضـال عـن إدراك النسـاء أنهـم لـيك 

الفرحـاىت (يكونوا ناجحني ومحبوبني من الصغار فإنهم يجب أن يتخلوا عن قـوتهم 
 ).1997السيد، 

 التحكم تقوم بدور فاعـل ىف اإلسـاءة فالقدرة عىل التحكم أو عدم القدرة عىل
والعنف داخل األرسة، فالزوج الذى يعتدي عيل زوجته أو يسئ إليهـا قـد ال يكـون 
لديه القدرة عىل التحكم الذايت، والزوجة التى يـتم العـدوان عليهـا تشـعر بـالعجز 
وعدم القدرة عىل الـتحكم ىف ذاتهـا أو ىف ظـروف حياتهـا، فاعتقـاد الفـرد ىف عـدم 

ته عىل تغيري ظروف حياته شديدة الفقر تجعله يشعر بـالعجز، وكـذلك املـرأة قدر
التى يتم االعتداء عليها من قبل الـزوج تشـعر بـالعجز، ويرتتـب عـىل رضب املـرأة 

زملـة أعـراض " وشعورها بالعجز عن إيقاف الزوج عن اإلساءة إليها ما يطلق عليه 
وانخفـاض الشـعور بالقيمـة،ومع وهى تتضمن أعـراض االكتئـاب " املرأة املرضوبة 

تكرار اإلساءة يتشكل لديها الشعور بـالعجز وأنهـا ال تسـتطع السـيطرة عـىل أمـور 
 .حياتها، أو التنبؤ مبا يحدث لها، وال تستطع إيقاف إساءة زوجها لها

 إىل أن بعض النساء قد يتعرضن لخربات إسـاءة (Orme, 1994)ويشري اورمى 
 يجعلها تعاىن الشعور بنقص األمن الـنفيس والقيمـة، قاسية ىف مرحلة الطفولة، مام

وكذلك الشعور بالعجز لعدم قدرتها عىل إيقاف اإلساءة إليها، وقـد تتكـرر اإلسـاءة 
بعد ذلك ىف مراحل مختلفة أو ىف أثناء الزواج، وأن بعض النسـاء نتيجـة لشـعورها 

ا تكبـت باإلحباط مـن إسـاءة زوجهـا لهـا أو مـن الظـروف املحبطـة التـي تعيشـه
 ـعـدوانها، أو ـقـد توـجـه ـعـدوانها نـحـو ذاتـهـا، وبالـتـايل تـلـوم نفـسـها وـتـدرك أنـهـا 
 ًتعاىن عجزا حقيقيا، واملرأة التى تعـاىن عجـزا قـد تكـون بعـض سـلوكياتها متهـورة 
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عندما يتزايد الشعور بتهديد ذاتها أو حياتها أو تهديد أحد أطفالها، وقـد تلجـأ إىل 
 .ها بل، وأحيانا قتلهالعدوان عىل من يعتدي علي

 : وميكن تلخيص العوامل التي قد متنع الزوجة من ترك زوجها ىف اآليت

 .اعتبارات مالية، وعدم وجود مالذ ميكن الفرار إليه  -1
 .نقص املهارات الوظيفية لديها أو أي إمكانات أخرى  -2
ا مـن أو عـىل أقـل تقـدير حرمانهـ. تهديد الـزوج لهـا بقتلهـا أو قتـل أطفالهـا  -3

 .أطفالها
 .انتفاء السند النفيس واالجتامعي والرعاية االجتامعية لها وألطفالها  -4
 .تفكك أرستها املمتدة وثراء الزوج مع الفقر الشديد ىف أرستها  -5
 .حب الزوج ووعوده املتكررة لها بأنه لن يسئ لها ثانية -6
دعم متاسـك األرسة، وأن اعتقادات املرأة ىف العادات والتقاليـد والقـيم التـي تـ  -7

 .تبقى املرأة متزوجة بدال من أن يقال أنها مطلقة
نقص تقدير الذات الناتج عن تكرار اإلساءة والذي يشعرها بعدم قدرتها عـىل   -8

ومن ثم تدرك أن الحل ىف النهاية ىف املثابرة .  التحكم، وأنه ليس لها بديل أخر
 .سهاعىل أمل أن تحل األمور املعقدة نفسها بنف

) املعتقـدات عـن الـزواج واالنفصـال والنشـوذ(الخوف من رد فعـل املجتمـع   -9
 .والخوف من رد فعل األرسة

 .ً خوفها من أن املجتمع يهجرها والتجد مكانا إليوائها-10

 : كام أن املرأة التى تشعر بالعجز هى 

ىف الحركـة أكرث اعتامدية عىل اآلخرين والسيام االعـتامد البـدىن عـىل اآلخـرين   - 
 . والعالج واالهتامم الشخىص

 . أحيانا ماتتصف بالخنوع واالستسالم لرغبات وطلبات األخرين  - 
 .تدىن تقدير الذات لديها يجعلها تستجر أو يتعرض تكرارها لسوء املعاملة  - 
 Damaged Goodsرؤية الذات عىل أنها سلعة فاسدة   - 
ًـهـا ـسـلوكا عادـيـا أـكـرث قـبـوالً للعـنـف كوـنـه ـمـن وجـهـة نظر  - ) اعـتـادت علـيـه(ً

)Power, et al, 2002.( 

ومن ثم فـإن اسـتمرار الزوجـات املسـاء إلـيهن ىف الحفـاظ عـىل العالقـة مـع 
املعتدى ناتج عن اضطرارهن لذلك،كأسلوب للمحافظة عىل البقاء،أو الحصول عـىل 

وجـه احتياجاتهن األخرى، ويتفق ذلك مع تفسري نظرية العجـز املـتعلم للعنـف امل
 ـضـد اـملـرأة حـيـث يـبـدون مـهـارات ـضـعيفة ىف ـحـل املـشـكالت، وزـيـادة ـسـلبيتهن 
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وانخفاض تقدير الذات ولوم أنفسهن عىل أي خطأ يصيبهن، وبالتايل فهـن يشـعرن 
ًـبـأنهن يـسـتحقون املعامـلـة الـسـيئة جـسـديا وعقلـيـا ـمـثلهن مـثـل األطـفـال اـلـذين  ً

ه بسـبب خطـأهم، ويـزداد يشعرون بأنهم يستحقون النقد السـلبي الـذين يتلقونـ
معدل االكتئاب، ويتزايد بينهم عدد السيدات الـاليت يقـبلن عـىل االنتحـار وإدمـان 

 .(Walker, 1984)املخدرات ورشب الكحوليات 

ًومن بني األسباب األكرث إلحاحا التى تجعل الزوجة تفضل اإلبقاء عـىل العالقـة 
أموى تـذهب إليـه الزوجـة، الزوجية برغم تعرضها لإليذاء عدم وجود مكان آخر لل

والخوف من رد فعل املجتمع واألرسة، ومن تهديـدات الرجـل، فضـال عـن الخـوف 
عىل األطفال، كام أن صرب الزوجات عىل تحمل اإليذاء أو العنـف ميكـن رده إىل أن 
ًبعضهن كانت لهن مطالب خاصة من أزواجهن دومنـا أن يكـون هنـاك مـربرا ملثـل 

 يسـتغنني ـعـن هـذه املطاـلـب مبفـردهن، وـمـن ـثـم هـذه املطاـلـب، وألنهـن ـقـد ال
 .ًيتغاضني عام يفعله األزواج نظرا لحاجتهن امللحة ملطالبهن وكذلك لألزواج

 أن الزوجة املساء معاملتها تشـعر (Leslie et al, 1993)ويرى ليسىل وآخرون 
ة بعدم قدرتها عىل ضبط ذاتها أو التحكم فيها، ونقص قدرتها ىف السيطرة عىل البيئ

املحيطة من حيث القدرة الذى تبديه من السـلبية والعجـز عـىل اتخـاذ القـرار إىل 
جانب نقص القدرة عىل التعبري عن االنفعاالت وغريها مـن دالئـل العجـز املـتعلم، 

 ,Vitanza et al)وأشارت فيتانزا وآخرون . ونقص أو إطفاء مهارات التوكيدية لديها
يـك إىل حمـل رشيكتـه عـىل تغيـري معتقـداتها  ىف عالقات اإلساءة مييل الرش(1995

وتصحيح أو تعديل نفسها إىل صورة من صور العجز، وقد ينتج عن هـذه املحاولـة 
ميل الزوجة إىل الخضوع واالستكانة واالستسالم، وكلام زاد تفكري املرأة مبا هو سـئ 

تـزداد ىف ذاتها زاد تبعا لذلك تشكيل وتعميق الصورة السالبة عن الـذات، وبالتـايل 
خربات الفشل مع زيادة الشـعور بالضـغط والتـوتر، ومـن ثـم الركـون إىل السـلبية 
واالعتقاد ىف عدم قدرتها عىل التحكم ىف منع العقاب املوجـه لهـا، فـالفرد، يتعـرض 
للفشل من وقت ألخر، أكرث عرضة لسلوكيات العجز املتعلم مثل املـرأة ىف عالقـات 

ضة لهذه الخربات بسبب الضغوط الواقعـة عليهـا اإليذاء املوجهة لها تكون أكرث عر
 ,Walker)ال سيام وأنه يجب عليها أن تبذل مزيد من الجهد ملراعاة رشيك الحياة 

1999). 

 دراسة عن مستويات العجز (Wilson, 1992)وىف هذا الصدد أجرى ويلسون 
ة مـن املتعلم لدى النساء املساء معاملتهن بتطبيق مقياس للعجز املتعلم عىل عينـ

 :النساء املساء معاملتهن أظهرت الدراسة ما يىل
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تتميز هؤالء النسـاء بـدوافع العجـز املـتعلم مثـل السـلبية، واإلقـالع الرسيـع   -1
 .وإدراك اإلساءة عىل أنها حدث ال ميكن التغلب عليه

تتسم معـارفهن بالالعقالنيـة وإدراك أن الـذكاء سـمة ثابتـة ال ميكـن تعـديلها   -2
 لديهم هو تجنب التحدي، وعـزو الفشـل إىل أسـباب ثابتـة وغـري ومنط العزو

أنـا ) (أنـا ال أسـتطع(عبـارة "قابلة للتحكم، وزيادة عبارات عدم القـدرة مثـل 
وهى عبارات يتحدثن بهـا مـع ذواتهـن ) ليس لدى مقومات التحكم ىف األمور

تدل عىل عجزهن، وقد تكون سـلوكاتهن هـى التـي تسـتجر هـذا النـوع مـن 
 . ةاإلساء

 العتقـادهن أنهـا وسـيلة غـري Help- Seekingال يحاولون البحث عن العـون   -3
 . مجدية

يتجهون نحو استخدام اسرتاتيجيات املواجهة التي تركز عىل االنفعال والهروب  -4
من املواقف، وعندما يقابلون أى صـعوبات تبـدو علـيهم االنفعـاالت السـلبية 

 . مثل القلق واالكتئاب

ًستمرار ىف عالقة تعسفية تكيفا مختالً وظيفيا، وأن هؤالء الضحايا ويعد قرار اال ً
 Peterson et)يعتقدن أنهن غري قادرون عىل التحكم ىف الحدث الـذي يواجهونـه 

al, 1995) وقد يجدن النساء املحطامت أن األسلوب السـلبي هـو املناسـب، ومـن 
الباحثة أن سلبية ضحايا حني ألخر يكون هو البديل الوحيد املتاح لهن، واستنتجت 

العنف األرسى هى نتيجة أكرث منها سـابقة لإلهانـة، ونحـن نؤيـد هـذا الـرأي ألنـه 
استنتاج معقول، وأن قرار االستمرار ىف عالقة تعسفية يشبه التعود عىل املثـري، وأن 
املرأة أصبحت تعتاد ذلك وتتكيف معـه، وتعتقـد أن املجتمـع ورجـال البـوليس ال 

ـون يســتطيعون مســاع ـن الـع ـب البحــث ـع ـايل تتجـن ، Help-seekingدتها وبالـت
 .وتستسلم بطرق متنوعة لهذه العالقة التعسفية

ومن مظاهر رد الفعـل املبـديئ لضـحايا العنـف األرسى لـوم ذاتهـم كمحاولـة 
وىف بعـض الحـاالت تعـد وسـيلة مسـاعدة، وىف حـاالت أخـرى قـد . إلعادة التحكم

التي تلوم ذاتها عـن سـلوكيات معينـة ميكـن يعانون حاالت أذى شديدة، فالضحية 
ًتعديلها بدال من عزوها إىل سامت ثابتة ىف الذات ومن ثم تكون أكرث تهيئـا إلعـادة 

األمان والطأمنينة، والشعور بالكفاءة ومواجهة املواقف املؤملـة أو إعـادة تفسـريها 
ًتفسريا منطقيا ً. 

أن املـرأة التـى  (Heath & Davidson, 1988)وهنا تـرى هيـث ودافدسـون 
تتمتع باعتقادات تحكم مرتفعة ىف أحداث العنف، وتعيـد النظـر ىف رؤيـة موقـف 
ًالعنف، وتدرك أن لديها معطيات إعادة التحكم ىف موقف العنف أقل خوفا وقلقا،  ً 
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وأوضحت الدراسة ذاتها أن املرأة قد تعاىن من تعلم العجز ىف حالة اعتقادهـا أنهـا 
كم،وأن مفردات التحكم لديها غري ذى أهميـة وأن املواجهـة ال متلك معطيات التح

بالنسبة لها تكون غاية ىف الصعوبة، فإذا رأت اإلناث أن املوقف غري قابـل للـتحكم 
فإنهم غالبا ما يصلون إىل حالة العجز، وهى الحالـة التـى يـدركون عنـدها أنهـم ال 

 .يستطيعون التحكم ىف املوقف
 

 مظاهر العنف ضد املرأة
 نف الجسديالع

أى اإليذاء الجسدي املصحوب باإليذاء النفيس مثـل الركـل، واللكـم، والصـفع، 
ورضب الكف عىل الوجه، العزل ىف مكان غري آمن، الحرق بالسجائر، الرضب بقبضة 

ويرتتـب عـىل العنـف . اليد، أو القذف بشئ ما، عدم تقديم املساعدة عنـد املـرض
دمات، والجـروح، والكسـور، ومتـزق الجسدى ضـد املـرأة ظهـور أعـراض مثـل الكـ

األنسجة وارتجاج املخ، واالجهاض والفقدان الجزىئ للسمع واالبصار، وظهور هاالت 
 .سوداء حول العينني، وقد تتأثر األعضاء الداخلية مثل الرحم والكبد والطحال

 أن العنف الجسدى يتضـمن (Campbell et al, 1997)ويذكر كامبل وزمالئه 
ديدـيـة وـكـذلك الـسـلوكيات الـتـى يـنـتج عنـهـا إيـقـاع رضر جـسـمى الـسـلوكيات الته

 حيـث يـرى أن العنـف (Curry et al, 2001)ويؤكـد ذلـك كـورى وآخـرون ً.فعليا
الجسدى يشمل أى شكل من أشكال العنف ضد املرأة لرضبها وركلها وتقييدها، أو 

 .منعها من الحركة وحرمانها من الطعام واملاء

 العنف العاطفي والنفيس

و ىف الغالب ال يطاق ويؤدى إىل كثري من حـاالت االنتحـار وقـد يتحـدد ىف وه
شكل عنف الكلامت أو عنف األفعال والسـلوك، واألقـوال مثـل السـباب والشـتائم 
والرصاخ والشكوى الالذعة املستمرة أمام اآلخرين وترصفات العـزل أو السـيطرة أو 

 يظهر عنف السـلوك ىف متزيـق وقد. التحكم أو اإلكراه أو التهديد الجسدى للزوجة
املالبس أو التشاجر باأليدي أو تحطـيم أثـاث الشـقة، أو الرضب بـالعيص واليـد أو 
اآلالت الحادة أو األحذية أو مستلزمات الطعام، والتعامل مع املرأة مبنطق التأنيث 

، مـام يسـتوجب )الحقوق والواجبـات(واالستهانة، وأنها أقل من الرجل ىف كل شئ 
ـا ـريات معاملتـه ـترش تعـب ـة فتـن ـة مختلـف ـل ( بطريـق ـات عـق ـل ناقـص ـم ... مـث  عقلـه
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ًومن مظاهر العنف النفيس أيضـا لصـق صـفات سـلبية بـاملرأة بصـفة ) عىل أدهم

ًوغريها من الصفات السلبية وأيضا طريقة املخاطبـة .)  اإلزعاج-مثل الرثثرة (سلبية 
وتكـرار )  يـا وليـة-نسـوان (املفتقدة إىل أبسط أنواع التعامل اإلنساين السليم مثل 

ًالتهديـد بـالطالق دون مراعـاة لحرمـة العالـقـة الزوجيـة ومكانتهـا، وأيضـا طريـقـة 
التعامل مع املـرأة مبحـيط األرسة عـىل أنهـا ليسـت صـاحبة القـرار ال متتلـك حـق 

 . االختيار لنفسها

 أن العنـف الـنفىس يشـمل (Browne et al 1999)وهنا يرى بـرون وآخـرون 
ديد بإلحاق األذى باملرأة ومنعها من الخروج للعمـل أو الـرتويح والشـك سلوك الته

الزائد عن الحد ألفعالهـا والتقليـل مـن قيمتهـا وتحطـيم ممتلكاتهـا الشخصـية، أو 
االـسـتيالء عليـهـا، فـضـالً ـعـن إذالل الزوـجـة ومناداتـهـا بألـفـاظ التحبـهـا وتهدـيـدها 

 .بالطالق

ث يبـدد بطريقـة منظمـة الثقـة كام أن العنف النفىس مثل غسـيل املـخ، حيـ
الزائدة، واإلحساس بتقدير الذات لدى الضـحية إىل جانـب التقليـل مـن الشـأن أو 
القيمة، وسواء تم هذا العنف عـن طريـق التحقـري املسـتمر والتقليـل مـن الشـأن 
بالتخويف أو تحت ستار اإلرشاد وإعطاء النصح، فإن النتـائج تكـون متشـابهة، وىف 

 الضحية اإلحساس بالذات والقيمة الشخصية، والتهيؤ لسلوكات نهاية املطاف تفقد
 .العجز املتعلم عند التعامل مع األحداث

 العنف املايل أو االقتصادي

ًويقصد به أى فعل من قبل الزوج يؤدى أو قد يؤدى إىل إيـذاء الزوجـة ماليـا 

وجـة عـىل ًواقتصاديا، وقد يتمثل هذا الفعل عىل سبيل املثال ال الـحرص بإجبـار الز
بيع بعض األشياء الثمينة خاصتها، أو إجباره لها بأن تعطيه كل ما تحصل عليه مـن 
ًأموال، أو ابتزاز الزوجة ماديا، أو إجبار الزوجـة عـىل طلـب املسـاعدة املاديـة مـن 

 .عائلتها، ومنع املرصوف عن الزوجة، وأحيانا منع الزوجة من العمل

 العنف االجتامعي

 اتخاذ القرارات الخاصة بهـا وبأرستهـا، والطريقـة التـى هو سلب حق املرأة ىف
يتم بها الطالق دون مراعـاة ألهميـة العالقـة األرسيـة، واملامرسـة الخاطئـة لتعـدد 
الزوجات، وعـدم السـامح للمـرأة بـالتفوق عـىل الرجـل باسـتخدام عـدة أسـاليب 

 .مسترتة من املحيطني بها، واستخدام حق الزوج ىف منع زوجته من السفر
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 العنف األرسى وبعض النتائج السلبية املرتبطة بتعلم العجز

  االكتئاب-1

ُيعد االكتئاب من املفاهيم التى تثري خلطـا ملحوظـا، ويرجـع هـذا الخلـط ىف  ُ
جزء منه إىل محـاوالت متييـز االكتئـاب كحالـة مزاجيـة، أو كمجموعـة اعـراض، أو 

 إىل عرس ىف املـزاج يتميـز واالكتئـاب مبعنـاه الواسـع يشـري. كزملة أعراض كلينيكية
ًمبشاعر الحزن، وتعلم العجز وافتقاد الكفاءة أو القيمة، والشـعور بالوحـدة وغالبـا 

ومن مؤرشات عالمات النوبة االكتئابيـة فقـدان الـوزن واضـطرابات النـوم . بالذنب
 .ونوبات البكاء

ئـاب أن الحالة املزاجية لالكت) 2004(وتضيف مريم اليامىن وأحمد عبدالخالق 
كام تتمثل األعـراض ىف . تتمثل ىف الشعور باليأس، والكآبة، والحزن، وانقباض الصدر

مجموعة الشكاوى التى تتجمـع ىف زملـة تشـري إىل سلسـلة عريضـة مـن االخـتالل 
بيـنام يـرى أحمـد . النفىس البيولوجى الذى يتغري بحسب التكـرار والشـدة واملـدة

ًىف الحقيقة اليوجد إنسان تقريبا مل يعان أنه ) 2005(عبدالخالق والسيد عبدالغنى 
 خـالل مرحلـة مـا -ًمن درجة أو أخرى من درجات االكتئاب، إذ مير كل فرد تقريبا 

 بعرض أو آخر من األعراض الدالة عىل االكتئاب ومن هنا ميكن -من مراحل حياته 
ولكـن األمـر الجـوهرى أن هـذه الخـربة . القول أن االكتئـاب خـربة إنسـانية عامـة

. االكتئابية ليس من الرضورى أن تصل إىل االضطراب الذى يحتاج إىل تدخل عالجى
فالنـسـبة الكـبـرية مـمـن يـعـانون ـمـن ـهـذه األـعـراض يتحـسـنون بـشـكل تلـقـاىئ، أو 

 .يتغلبون عىل هذه املشاعر أو تلك األعراض

ومن أهم أعراض االكتئاب السـلبية واالعتامديـة وعجـز املواجهـة أو التكيـف 
 (Radloff & Cox, 1984)وهنا ربط رادلـوف وكـوكس . ضغوط الحياةالناجح مع 

ضغوط الحياة باالكتئاب، وزعام أن أسلوب التكيف الفاشـل الـذى يظهـر يف بدايـة 
ًحياة النساء املساء معاملتهن يؤدى إىل االكتئاب، وال حـظ أيضـا أن الفشـل املبكـر 

ًصوصـا مـع خـربات الذى يحدث ىف بداية حيـاتهن يهيـئهن لالكتئـاب فـيام بعـد خ
 .اإلساءة التي تخربها املرأة خالل مراحل الحياة

 أن النسـاء الـالىت يتعرضـن (Nurius et al, 2003)ويرى نوريس وزمالئه 
إلساءة ميررن مبراحل تتسم بالقلق، والتوتر، وفقدان الهمة، واالكتئـاب، واألرق 

ـ ـة، والتفـك ـمية مختلـف ـاع، وأالم جـس ـهية وأوـج ـريات ىف الـش ـدوث تـغ ري ىف وـح
ـادة  ـة، والتعــرض إلـع  االنتحــار، واملخــاوف املرضــية وســوء الصــحة اإلنجابـي
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 .وهذه األعراض املرضية نتيجة حتمية ومبارشة سببها اإلساءة الجسمية. االبتالء

 بدراسـة مـن أعقـد الدراسـات (walker , 1984)وىف هذا السياق قـام والكـر 
 ـلـدى The Battered Woman Syndromeـحـول األـعـراض املـصـاحبة ـلـلرضب 

امرأة ) 400(الزوجات الالىت تعرضن للرضب من املرتددات عىل العيادات وعددهن 
ًمتزوجة، ومل يطلب الكثري منهن مطلقا الدعم أو املساندة من أيـة وكالـة أو هيئـة 

وجد والكر أعراض . عامة، وباستخدام أساليب وإجراءات اختيار غري منظمة نوعا ما
قلق، اكتئاب، تشـوه معـريف، إعـادة املـرور (ه األعراض اضطراب نفيس تضمنت هذ

لـدى هـؤالء السـيدات املعرضـات ) بأحداث أليمـة، متـزق ىف العالقـات الشخصـية
 .لإلساءة

فاالكتئاب املصاحب لهؤالء النسـاء يسـتمر ىف كثـري مـن األحيـان ملـدة طويلـة 
  وهنـا .بالرغم من توقف ظروف الرضب أو تالىش املواقف التـى تـؤدى إىل الرضب

فإن عالج االكتئاب عند هؤالء النساء قد يتمثل ىف استخدام العالج النفيس املخترص 
والتدعيم االجتامعي واإلرشاد املعـريف، وتعلـيمهم اسـرتاتيجيات املواجهـة الفعالـة، 

 .وطرق بديلة سوية لإلشباع وهذا من شأنه مينع انتكاسة االكتئاب

  العزلة االجتامعية-2

التـى تتعـرض لإلسـاءة ىف عزلـة سـواء أرادت ذلـك أم مل تـرد، قد تعيش املرأة 
فانخفاض الرسائل اإليجابية التي توجـه للـذات وعجـز املـرأة عـن حاميـة نفسـها، 
وشعورها بالعجز، والعزلة االجتامعية أعراض تـدركها املـرأة أثنـاء تعرضـها لإليـذاء 

ا إىل عدم خروج املرأة عىل سبيل املثال يؤدى الشعور بالعجز لدى املرأة املساء إليه
 .أو مغادرتها منزل الزوجية، وكذا الشعور بالقلق، واالكتئاب والسلبية

  التقدير السالب للذات-3

يعد التقدير السالب للذات خاصية مميزة للزوجة املساء إليها لديها فضال عن 
 تنامي مشاعر العجز وعدم القدرة عىل التمسك مبوقفها وحقوقها، ولهذا فإن تقدير

الذات لدى الزوجة التى تتعرض لإلساءة أقل منه لدى مثيالتها من غري املتعرضـات 
لإلساءة، وهو ما يتسق مع نتائج دراسات أخرى عديدة حول اعتبار تقـدير الـذات 

 .السالب خاصية متيز الزوجة التي تتعرض لإلساءة
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 هذا إىل جانب تعدد الدراسـات التـي تناولـت أشـكال اإلسـاءة وتأثريهـا عـىل
ًتقدير الذات لدى الزوجة، فاإلساءة النفسية تؤثر سلبا عىل صحة الزوجـة النفسـية 
وتولد لديها شعور عـام بـالخوف وانخفـاض تقـدير الـذات، ومـع تنـامي انخفـاض 
تقدير الذات يتكون لدى املرأة استهدافات معرفيـة تهيئهـا لـتعلم العجـز حتـى ىف 

 الزوجة التى تتعرض لإلسـاءة ىف املواقف التي تستطيع التحكم فيها، حيث وصفت
دراسات عديدة، أن تعرضها لإلساءة النفسية قد يعد من أبشع صور خربات اإلساءة 
التى قد تتعرض لها الزوجة ىف عالقتها، الحتواء اإلساءة النفسية عىل خربات عديـدة 

ار واالعتداء اللفظي الجارح باعتب) الرتيقة(مثل السخرية من قبيل املناداة الساخرة 
ًهام أسوء أشكال اإلساءة لدى الزوجة أيضا، وهذه رسائل توجه إىل السامت الثابتة 

وااليجابية لدى املرأة، مام يعمل عىل إدراكها مبا لديها من صفات إيجابية ليس لهـا 
 .قيمة وال جدوى ىف منع العنف املوجه لها

  االنتحار وأعراض أخرى-4

لنسـاء باالنتحـار باعتبـاره أحـد أثبتت إحدى الدراسـات عالقـة العنـف ضـد ا
وسائل الهروب غـري املرشوعـة، وعالقـة العنـف األرسى بالقتـل، وأوضـحت دراسـة 

ـمـن %) 84(أـخـرى ـعـن االغتـصـاب ىف مـنـاطق حرضـيـة وريفـيـة يف ـبـنجالديش أن 
الضحايا عانوا أرضار شديدة، واضـطراب عقـيل، والشـعور باالكتئـاب، وإدراك عـدم 

لقدرة عىل الرتكيز، واضطرابات النوم والطعام والشعور القدرة عىل التحكم، وعدم ا
 ).2001ىف محمد فهمي، (بالغضب واإلذالل 

 ما سبق ىف أن هؤالء النساء يعانني من تأثريات نفسـية walkerوتلخص والكر 
تشمل التقدير السالب للذات " زملة املرأة املرضوبة " متعددة صاغتها ىف مصطلح 
وقد يكون من الصعب حرص اآلثار . د الجنىس التقليديواإلحساس بالذنب واالعتقا

الـتـي يرتكـهـا العـنـف ـعـىل اـملـرأة ألن املـظـاهر الـتـي يأـخـذها ـهـذا الجاـنـب كـثـرية 
ومع ذلك نستطيع أن نضع أهم اآلثار وأكرثها وضوحا عـىل صـحة املـرأة .ومتعددة

رأة تتعـرض هذا بالطبع ال يعني أن املـ(النفسية السيام اآلثار النفسية واالجتامعية 
 ):لها كلها، بل قد تتعرض لواحدة منها حسب درجة العنف املامرس ضدها

 .فقدان املرأة لثقتها بنفسها، وفقدان اإلحساس باملبادرة واتخاذ القرار  - 
 .شعور املرأة بالذنب إزاء األعامل التي تقوم بها  - 
والعجـز واإلذالل إحساسها باالتكالية عىل الرجل، وشعورها باإلحبـاط والكآبـة   - 

 .واملهانة
 ًنقص الشعور باالطمئنان النفيس والعقيل، واضطراب الصحة النفسية عموما   - 
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 الطالق والتفكك األرسي، واضطراب العالقات بني أهل الزوج وأهل الزوجة  - 
 ترسب األبناء من املدارس، ورمبا جنوح أبناء األرسة التي يسودها العنف   - 
 .من تربية األبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتامعية متوازنةعدم التمكن   - 
 .العدوانية والعنف لدى أبناء األرسة التي يسودها العنف  - 
يعد العنف ضد املرأة عائقـا أمـام تنظـيم األرسة مـن جهـة، ويبعـرث دخـولهم  - 

 .االقتصادية يف أمور غري رضورية من جهة أخرى
عيش عصاب الصدمة الـذي قـد يـؤدى يف حالـة تعرض املرأة للعنف يجعلها ت  - 

ويعد مـن األسـباب الرئيسـة . مضاعفته إىل تدهور القدرات النفسية واملعرفية
 .لإلقبال عىل االنتحار

وغالبا ما يرتبط العنف ضد السيدات برشب الخمور لدى الضاربني لهن ويقال 
خيـة، ومـن ثـم ًقد يسبب كفا ولو مؤقتا للـقرشة امل" إن التسمم الكحويل " ىف ذلك

يصعب السيطرة عىل الفعل العنيف، خاصة إذا كان هنـاك نـوع مـن التعـود، مـام 
ييرس عملية العنـف، ناهيـك عـن أنـه إذا كـان هـؤالء الرجـال يريـدون ذلـك فـإن 

 . احتامالت العنف ستزيد، وتتجدد الثورات االنفعالية ألتفه األسباب

من األسباب الرئيسـية التـي وىف هذا الصدد فإن إدمان املخدرات والكحوليات 
وقـد يتسـم . تجعل األزواج ال يستطيعون السيطرة عىل انفعاالتهم تجاه زوجـاتهم

األزواج الذين ميارسون العنف بضعف احرتام الذات وعدم الرضا عن العمل ووجود 
انتامء ديني، وحتى الجهل برتبية األطفـال، والتوقـع السـيئ مـن سـلوك الطفـل أو 

بة ىف إرضاء حاجاتهم االنفعالية غري املناسبة مـن خـالل الطفـل الزوجة، ولديهم رغ
 .(Woolfolk, 1998)أو الزوجة 

وقد تطغى محاوالت السيطرة عىل املرأة عىل الشعور بالقوة الذي يفتقر إليـه 
ذلك الرجل ىف مجـاالت الحيـاة األخـرى وعنـد مقارنـة األزواج الـذين يسـتخدمون 

جدهم يتسمون بالعزلة وبالعجز، وال ميلكـون العنف بغريهم ممن مل يستخدمونه ن
ًضبطا لدوافعهم وعدم القدرة عىل تحمل اإلحباط، وكثـريا مـا يالحـظ علـيهم سـوء  ً
استخدام املـواد ووجـود الكحوليـة ىف هـؤالء األشـخاص، وأعربـت الزوجـات الـاليت 

 من وجودهن عىل قيـد الحيـاة Shameًتعرضن لإلساءة أيضا عن إحساسهن بالعار 
حول املوقف الذى " الكوابيس"األحالم املزعجة :ظهر لديهن أعراض كثرية منها لذا ت

حدث فيه اإلساءة، وتذكر هـذه املواقـف رغـم عـدم الرغبـة ىف ذلـك والعجـز عـن 
 االهـتامم بـاآلخرين وـعـدم االهـتامم باألـشـياء التـي اعتـادت اـملـرأة التـي تعرـضـت 

 بـالخوف والفـزع، وعـدم النـوم لإلساءة عىل االستمتاع بهـا ىف املـايض، واإلحسـاس 
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والقلق املستمرين والنسيان وعدم التذكر وتجنب املواقف التي تساعد عـىل تـذكر 
 .(Daniel, 1994)األذى 

 - هـم يف األسـاس -ويشري أدب املوضوع إىل أن اآلباء الذين ميارسـون العنـف 
لتهم، لديهم تاريخ ىف هذا املوضوع، فهـؤالء نشـأوا ىف بيـوت تعسـفية خـالل طفـو

واألمر نفسه يكررونه مع أطفالهم، فالعنف يولد عنف، وأكـدت إحـدى الدراسـات 
الفرضية القائلة بأن الحوادث ىف طفولة اآلبـاء عـىل عالقـة بإسـاءة معاملـة هـؤالء 
اآلباء ألطفالهم وتؤثر العالقة بني الوالدين أنفسهم عىل تكرار مامرسة العنـف ضـد 

اهدوا آبـاءهم يرضبـون بعضـهم قـاموا مبامرسـة األطفال، كام أن األطفال الذين شـ
 ,Craig)العنف بدرجة أعىل من األطفـال الـذين مل يشـاهدوا آبـاءهم يتضـاربون 

مـن األزواج  % 20إىل أن ) 1989(، ويشري التقرير الصادر عن األمم املتحدة (1996
أمـل (الذين عاشوا ىف أرس ميارس فيها العنف ميارسـوا هـذا العنـف ضـد زوجـاتهم 

 ).1998عوادة، ال

  اإلدمان-5

 عن الخمور والعنف بني األزواج يقـدم هـذا (Reider, 1998)ىف تقرير لريدر 
التقرير قدر من البيانات الخاصة بالعالقات التي يسودها تناول الخمـور والسـلوك 

وأخذت هذه البيانـات . املعادى للمجتمع، والعنف بني األزواج عىل وجه الخصوص
مت ببحث أسـباب معـاقرة الخمـور، وتطـور العنـف األرسى من دراسة طولية اهت

من األزواج والزوجات ممـن لهـم طفـل عرضـة للخطـر نتيجـة ملعـاقرة ) 75(لدى 
والده للخمور، وكان قد تم تحديد العنف من قبل الزوج ضد الزوجة والعنف مـن 

باط ًقبل الزوجة ضد الزوج ىف السنة السابقة للتقييم، وحسبام كان متوقعا ظهر ارت
إيجايب بني معاقرة الخمـر لفـرتة طويلـة والسـلوك املعـادى للمجتمـع والرصاعـات 
األرسية وميـل الـزوج ملامرسـة السـلوك العنيـف ضـد الزوجـة، وكانـت املشـكالت 
األرسية املرتبطة مبعاقرة الخمر متزامنة مع سيادة أجواء منزلية سابقة ومـع زيـادة 

راسـة عـىل أن هنـاك ديناميـات مختلفـة هذا وتؤكد نتائج الد. العنف داخل املنزل
 .تسهم ىف زيادة شدة العنف وكثافته

 إىل عالقة العنف ضـد (Precilla et al, 1994)وأشارت دراسة برسيال وآخرون 
وعالقـة انخفـاض معـدالت األداء عـىل . النساء والتعاطي غـري املرشوع للمخـدرات

ف بـني الرشيكـني، العنـ(بطارية اختبـار عصـبي نـفيس، وارتفـاع معـدالت العنـف 
 وأشـارت ). والعنف الذى ميارسه الزوج ضـد الزوجـة، والعنـف الحـاد ضـد الزوجـة
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 إىل أن صغر سـن الـزوج، وقلـة دخلـه (Helen, et al, 1994)دراسة هلن وآخرون 
ومعاقرته للخمر تؤدى إىل تزايد احتامالت العنف، وتبني أن إدمان املخـدرات أدت 

ـ ـادة احــتامل صــدور العـن ـورا . ف الجســدي الحــادإىل زـي ـرت دراســة ديـب وأظـه
(Deborah, 1993) الفروق املرتبطة بنامذج من األطفال يف ظـروف خطـرية بـأرس 

أوضحت الدراسة أنه يف سـنوات مـا قبـل املدرسـة أو األطفـال . مدمنة للكحوليات
أبناء املعادين للمجتمـع كـانوا معرضـني لعـدد مـن العوامـل مثـل العنـف األرسى 

عوامل، وأنهم أكرث عرضة ألن تظهر لديهم مشـكالت سـلوكية مقارنـة وغريها من ال
 .بأطفال ىف ظروف أفضل

 
 التفسريات االجتامعية والفينومولوجية للعنف ضد املرأة

ىف إطار تفسريات ظاهرة العنف ضد املرأة، ميكن القول بأن اعتناق مجتمع ما 
أة، ميثـل العامـل لبعض األفكار التـي ترسـخ حقـوق الرجـل ىف السـيطرة عـىل املـر

األـسـايس ىف ـحـدوث العـنـف ـضـد اـملـرأة وـهـذا ـهـو ـجـوهر النظرـيـات االجتامعـيـة 
الثقافية، وترى هذه النظريات أنه حتى إذا ما تغريت القوانني املنظمة للعالقة بـني 
الزوجني، بحيث تحرم الرضب املربح وغري املربح من قبل األزواج للزوجات، فإن قيم 

قافيا بحيث تجعل كثريا من الرجـال يوافقـون عـىل رضب الذكورة ستفرض نفسها ث
الزوجات أو يقومون بذلك فعال، بل رمبا يوافق عىل الرضب بعض الزوجـات بفعـل 

وأشـارت . رسوخ قيم ثقافية محددة ىف أذهانهن أخذنها خالل تنشئتهن االجتامعية
ـار  ـدول ذات األفـك ـع ىف اـل ـدل رضب الزوجــات يرتـف ـض الدراســات إىل أن مـع بـع

ـد وا ـل الهـن ـية مـث ـديانات األرـض ـدول ذات اـل ـرأة، وىف اـل ـو اـمل ـلبية نـح ـد الـس لتقالـي
والكوريتني والصني وفيتنام تليها الدول ذات الديانات الساموية التى يتسـم رجالهـا 
بالتطرف الديني ويليها الدول التى تسود بها بعض الثقافات الفرعية التى تنظر إىل 

ًية ألنه األقوى ماديا وجسميا من املـرأة الرجل باعتباره قائدا للحياة األرس ً;Horne 
 )2000 محمد الصبوة، (1999,

 أما النظريات املعرفية والسلوكية فتأخذ ىف حسابها حقيقة مؤداهـا أن هـؤالء 
الشباب والرجال الضاربني غالبا ما يكونـون قـد تعرضـوا ىف صـباهم لصـدمات مـن 

 األقل لسوء معاملـة مـن آبـائهم ىف العنف والعدوان واألذى البدىن، أو تعرضوا عىل
طفولتهم، ومن ثم فقد متثلوها ذهنيا،وأدركوها عـىل أنهـا أمـور مـن حـق الرجـال 

وعندما أىت دورهم فعلوا بزوجاتهم وأبنـائهم مـا كـان . عموما، واآلباء بصفة خاصة
 .يفعله معهم آباؤهم
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 معالجـة ويتسم هؤالء الشباب باتجاهات متناقضة نحو املرأة، وعجز واضح ىف
املعلوـمـات االجتامعـيـة املتـصـلة ـبـالجنس األـخـر، وبعـجـز ىف مـهـاراتهم االجتامعـيـة 
الالزمة للحياة الزوجية،ويشبهون املراهقني الذين مل يبلغوا العرشيـن مـن عمـرهم، 

وىف العـادة يعـانون مـن ضـعف ىف . والذين يتسمون باضطرابات الخلـق واملسـلك
عدي باألذى البدىن عـىل الغـري، والعجـز عـن السيطرة عىل االندفاعية والشطط والت

السيطرة عىل نوبات الغضب،مام يغذى ىف النهاية نوبات العنف ضد املرأة عمومـا 
مع ذلـك ال نسـتطيع أن نـزعم أن كـل هـذه األلـوان مـن . والزوجات بصفة خاصة

 .العجز هى األسباب الوحيدة ملامرسة رضب الزوجات
 

 يشاهد اإلساءةأثر العنف األرسى عىل الطفل الذى 

ال يقترص العنف األرسى عىل الزوجة فقط بل قد ميتد أثاره عىل الطفـل الـذى 
 Forgotten Victimsيشاهد اإلساءة، ويطلق عىل هؤالء األطفال بالضحية املنسية 

بسبب اعتقاد خاطئ بأن األطفال الذين يشاهدون اإلساءة يستطيعون بطريقـة أو 
رشة لها،وتوضح األبحاث تواجد األطفـال ىف حـوايل بأخرى الهروب من املواجهة املبا

منهم يشـاهدون العنـف %) 90(من املنازل التى تعاىن العنف األرسى، وأن %) 80(
، وتصل العالقـة بـني إسـاءة الزوجـة (Pege et al, 1992)املوجه من الزوج لزوجته 

اإلسـاءة ، وعادة ما تشابه %)70-30(واإلساءة الجسمية والجنسية لدى األطفال إىل 
ضد املرأة باإلساءة ضد الطفل، بل توجد عالقة إيجابية بني شدة إساءة املرأة وشدة 

  (MacAfee , 1995)إساءة الطفل 

وعادة مـا يـأىت عنـف األطفـال مـن العنـف األرسى، فعنـدما يالحـظ األطفـال 
الوالدين يحلون رصاعاتهم من خالل العنف يتعلمـون حـل رصاعـاتهم الشخصـية، 

ـغ ـة ـض ـة ومواجـه ـتجابة متعلـم ـالعنف اـس ـلوب، ـف ـنفس األـس  Learnedوطهم ـب
Response ينمذجها الطفل كاسرتاتيجية لحل املشكالت، واألطفال الذين يعيشـون 

ىف بيئة تتسم بالعنف ال يتعلمون التعبري عـن أنفسـهم ورأيهـم ىف مواقـف الشـدة 
 الغضـب، والغضب، وال يتعلمون االسرتاتيجيات املعرفية الفعالة عنـد التعامـل مـع

ًوليس غريبا أن نجدهم غري جاهزين ملواجهة الضغوط املتباينـة التـي تـواجههم ىف 

فضـالً عـن . ًاملدرسة، ويتأثرون سلبيا ىف نواحي التوافق السلويك، والصحة الوجدانية
وجود أدلة تؤكد االرتباط بني مشـاهدة العنـف األرسى ورضب األمهـات ومامرسـة 

 .(Levin , 1994)السلوك العدواين عند األبناء 
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 أن أصـحاب املنحـى السـلوىك يـرون أن (parasons, 1987)ويذكر باراسـوانز 
الطفل ىف سنوات عمره األوىل يكتسب األمناط السـلوكية مـن خـالل تعزيـز وإثابـة 
استجابات الطفل املرغوبة، ومعاقبة االستجابات غـري املرغوبـة، ومتيـل االسـتجابات 

وتتكرر ومن ثم يتم تعميمها عىل املواقف املشابهة، التى تم تدعيمها إىل أن تقوى 
أما االستجابات التى يعاقب عليها فإنهـا متيـل إىل تضـعف وتختفـى، وبالتـاىل يقـل 

عىل سبيل املثال فإن إثابة الطفل عىل السـلوك العـدواىن وعقـاب الطفلـة . حدوثها
لسـلوك ويـدعم هـذا ا. عىل السلوك نفسه يجعل الطفل أكرث عدوانية مـن الطفلـة

العدواىن لدى األطفال الذكور رؤية أمهـاتهم وهـن يتعرضـن لإلهانـة والرضب مـن 
قبل آبائهم مام يؤدى إىل إيجاد فجوة ىف نفوس األطفال الذكور الـذين يستسـهلون 
مامرسة العنف منذ طفولتهم ضد الصـغريات املتواجـدات ىف سـياقهم االجتامعـى، 

ألة العنف كامنة ىف ذواتهم ولها قابليـة وكلام تقدم السن بأولئك األطفال تبقى مس
 . االنفجار ضد املرأة مادامت هى الحلقة األضعف أمام الرجل

ومن ثم فإن األفعال العنيفة األبوية ملحاولة التأديـب والتهـذيب تقـوم بـدور 
أساس ىف تشكيل الخربات التـي ميـر بهـا الطفـل والخاصـة بعالقـات أرسيـة عنيفـة 

بلوغ، لذلك فإن سلوك العنف قد ينتقـل عـرب األجيـال، تشكل شخصية الفرد عند ال
فاألطفال الذين يشبون بأرس عنيفة أكرث قابلية بأن يكونوا هم أنفسهم عدوانيني ىف 

 .ترصفاتهم

وهناك تأثريات معرفية وانفعالية وجسمية وسلوكية تظهر عـىل الطفـل الـذى 
ات سـلوكية يشاهد اإلساءة، حيث تنسحب بعض األطفـال وتظهـر علـيهم اضـطراب

ـق  ـوم والقـل ـطراب الـن ـادة األرق واـض ـامنية وزـي ـطرابات الجـس ـل االـض ـة مـث داخلـي
واالكتئاب والشعور بالذنب وفقدان تقدير الذات، وتـرتبط هـذه األعـراض بـإدراك 

 ، ويوضـح سـعد املغـريب (Pynoas et al, 1986)الطفـل للعجـز ىف وجـه العنـف 
شـعور بـاألمن نتيجـة الحرمـان أن من الظـروف املهيئـة للعـدوان تـدىن ال) 1987(

واإلحباط وغياب العدالة وامتهان الذات، وفقدان االعتبار، وغياب السلطة الضابطة 
ًواضطرابها، وندرة فرص التعبري عن العدوان الحميد باعتباره نشاطا إيجابيـا ويـرى . ً

أن من أسباب سلوك العنف عنـد األطفـال ضـعف الـوازع ) 1993(طلعت إبراهيم 
ويـذكر . الـخ... ء الرتبية والفقر والشعور بالحرمـان املـادي والعـاطفي الديني وسو

 أن رؤيـة الطفـل لإلسـاءة مثـل تعـرض (Maffit &Caspi, 1998)مافيت وكاسبى 
 .الطفل لإلساءة يرتتب عليه إحساس الطفل بالقلق، واضطراب الهوية والخجل



 العجز املتعلم
 

 212

ىف جـزء كبـري  -وتظهر أعراض ما بعد العنف لدى الطفل الذي يشاهد اإلساءة 
 عىل هيئة إثارة زائدة ورعب واضطرابات انفعالية حادة ناتجة عن اسـتمرار -منها 

تعرضه ملثل هـذه الظـروف، وقـد تكـون ردود أفعـال هـؤالء األطفـال عدوانيـة ىف 
طبيعتها، حيث ينمذج الطفل األب ويسلك بعدوانية تجاه اآلخرين مثـل األخـوات 

 زوجته ىف املسـتقبل، باإلضـافة إىل أنهـم مهيئـني والزمالء، واألقارب والجريان وحتى
لخطر منو مشكالت التوافق النفيس كاسـتجابة إلهـامل الوالـدين لهـم، وأن أسـاس 

 .حياتهم هو العنف

 إىل أثـر التنشـئة ىف بيئـة (Fick & Thomas, 1995)ويشري فيسـك وتومـاس 
ط االتجـاه تتسم بالعنف عىل السلوك املتعلق باملحافظة عـىل الصـحة، حيـث ارتـب

نحو التدخني بني صغار السن مبؤرشات العنف داخل األرسة،وأن اللجوء إىل التدخني 
وتعاطى الكحول بني املراهقني يعد مبثابة إسرتاتيجية ايجابية للتغلـب عـىل الكـدر 
الناشئ عن خربة العنـف حيـث ال تفيـد معـه اسـرتاتيجية املواجهـة، وتتفـق هـذه 

 مـن انخفـاض (Rohodes et al, 1993)س وزمالئه النتائج مع ما توصل إليه رهود
تقدير الذات واالتجاه نحو التحكم الخارجي لدى النساء صغريات السن ممـن كـن 
ضحايا لعدوان جنيس مقارنة بعينة ضابطة مل تتعرض لظروف مامثلـة، مـن جانـب 
أخر توصلت الدراسات إىل ارتباطات سلبية بني العنف اللفظـي الـذي ميارسـه األب 

 Downs)البنة وتقديرها لذاتها، وأنه منبئ قوي باضطرابات نفسية يف الرشد ضد ا
&Miller, 1998)ومن الدراسات التي وثقت العالقة بني العنف األرسى واألطفال : 

 عن عالقة املشـكالت السـلوكية للطفـل لـدى (George, 1991)دراسة جورج 
األمهـات اسـتجابات السيدات املرضوبـات وغـري املرضوبـات، حيـث أصـدر اآلبـاء و

تتعلق برتبية األطفال أقل إيجابية وأكرث سلبية من أرس مجموعات املقارنـة، وتبـني 
ًأن أطفال األرس يعانون مشكالت السلوك وحاالت مزاجية أكرث اضطرابا، وتبني أنهم 

 (Cumming, 1994)ودراسـة كـومنج . أكر عدوانية من أطفال مجموعـة املقارنـة
 لزوجية بالسـلب عـىل األطفـال وعـىل عـدوانيتهم وتـورطهم حول تأثري الرصاعات ا

ـة أن الرصاع  ـة امليدانـي ـحت الدراـس ـدين، أوـض ـني الواـل ـات ـب ـولهم ىف الخالـف  أو دـخ
الزوجي يؤثر بالسلب عىل الرتبية، ويفكـك مـن العالقـات اإليجابيـة داخـل األرسة، 

 تـأثريات  حـول(Carol, 1996)ودراسـة كـارول . ويزيد مـن العدوانيـة بـني األبنـاء
، لوحظ أن األطفال الذين عاشوا ىف أرس .الرصاع الزوجي عىل عدوان الطفل واكتئابه

 يسودها الرصاع الزوجى أكـرث اكتئـاب عـن غـريهم ىف حـني أن األوالد الـذين مـروا 
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 حـول (Mallah, 1997)ودراسة مـاالهى .بتفاعالت سالبة مع أمهاتهم أكرث عدوانية
ع بني الوالـدين، أظهـرت الدراسـة أن األطفـال الـذين بعض الجوانب املرضية للرصا

تعرضوا ىف السابق لعنف أرسى أظهروا مشكالت أكـرث وأعـراض اضـطراب مـا بعـد 
 . الصدمات مقارنة باألطفال الذين مل يتعرضوا للعنف األرسى

 
 العنف ضد الطفلة األنثى

حقيـق ًنحن جميعا عىل ثقة من أن التعليم حق إنساين وحجر األسـاس وأداة ت
التنمية االجتامعية واالقتصادية، وقد نصت اتفاقية الطفل عىل حق جميع األطفـال 
ىف التعليم األسايس، ولكن من خـالل النظـر إىل الواقـع تبـدو املفارقـة صـارخة بـني 

 أن 1999االتفاقية الدولية والواقع املجتمعني، فقد أشار وضع األطفال ىف العامل عام 
بلدان النامية محرومني من هذا الحـق، وأن ثلثـي هـذا  مليون طفل ىف ال13هناك 

وإذا نظرنـا إىل إقلـيم الرشق األوسـط .  مليون طفلة87العدد من اإلناث أى حوايل 
ًوشامل إفريقيا لوجدنا واقـع حرمـان الفتيـات مـن التعلـيم أشـد إيالمـا، فامزالـت 

 تبـدو أكـرث من جميع األميني البالغني، وعـىل املسـتوى املحـىل % 63اإلناث تشكل 
مـن إجـامىل األميـة ىف مرص، ويصـل معـدل االلتحـاق % 66ًسوءا إذ تشكل النساء 

من % 42، وتزداد نسبة الفاقد إىل %21بفاقد % 79باملرحلة االبتدائية للفتيات إىل 
ومن هنا جاءت أهمية موضوع العنـف ضـد ). 2001ناهد رمزي، (املرحلة الثانوية 

 العنف مبختلـف أشـكاله وخصائصـه والـذي ميكـن الطفلة األنثى ملا قد يهدد هذا
ًتـصـنيفه طبـقـا ملـصـادره ـسـواء ـكـان عنـفـا أرسـيـا متارـسـه األرسة والعائـلـة، أو عنـفـا  ً ً ً

ًمجتمعيا ميارسه املجتمع مع الفتيات دون اعتبار لشخصهن وطبقا آلليات السـلوك 
سـتمر ًاالجتامعي عموما وإذا كان هذا العنف ىف جميع األحوال عنف قديم فإنه م

 .ومتنامي

وفيام يتعلـق بـالعنف ضـد الطفلـة األنثـى نعلـم جميعـا أن بعـض األرس ىف 
مجتمعنا مازالـت تفاضـل بـني اإلنـاث والـذكور تحـت وطـأة الفقـر وقلـة املـورد 

ويبدأ هذا التحيـز مـع مـيالد الطفلـة وكلـام . وضعف الوعي اإلنساين واالجتامعي
اف والتقاليد كلام كـان التحيـز أشـد كانت األرس أكرث تقليدية ومحافظة عىل األعر

حيـث األفضـلية للـذكر لكونـه يـرث اسـم األرسة، وهـو بعـد العائـد االقتـصـادي ىف 
املستقبل، ومام الشك فيه أن دراسة أشكال العنف األرسى تجاه األنثـى أمـر شـديد 
الصعوبة ألن غالبية أشكال هذا العنف مختلطة بكافة أنـواع السـلوك األرسى قبـل 

  معها كنسيج متشابك بحيث يلزم املراجعة لكافة أشكال السلوك والتعامـلاألنثى، و
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األرسى مع الطفلة األنثى واكتشاف املنطلقات واملرجعيات املسـببة لهـذا السـلوك، 
وإن كنت أعتقد أن العنف املضاد لألنثى جزء أصيل من الرتاث للعـادات والتقاليـد 

ً وأفـرادا وككيـان معنـوي، واملشـكلة ًواألعراف املهيمنة عىل عقل املجتمع شخوصـا

بد من مامرسته معها الهنا أن األرسة وأفرادها ال تعتربه عنفا بل هو سلوك طبيعي 
 ).2001أمرية الديب، (وفقا لتصورات األرسة عن األدوار الطبيعية لألنثى 

ومام الشك فيه أن الزواج املبكر والزواج العريف للفتاة الصـغرية هـام انعكـاس 
فكار السائدة والتي تركـز غالبـا إمـا عـىل أن الفتـاة عـورة ويلـزم الـتخلص نسق األ

إن األرسة .  الرسيع منها كعبء مادي ولتفادى املشاكل واملسـئولية كمصـدر للـامل
والجامعة هنا ىف حالة من غياب الوعي عام يرتتب عـىل مثـل هـذه الزيجـات مـن 

وجـة الصـغرية أو أوالدهـا مشكالت قانونية وأخالقية واجتامعية ونفسـية سـواء للز
وىف إحدى الدراسـات التـى دارت حـول زواج الصـغريات مـن كبـار السـن . املقبلني

ـمـن أرس ـهـؤالء الفتـيـات يقبـلـون ـهـذا اـلـزواج % 66الواـفـدين أـشـارت النـتـائج أن 
من الفتيات وافقن عـىل هـذا الـزواج باعتبـاره مخرجـا مـن % 83ويشجعونه، وأن 

وهو قرار نابع من تفكري طفيل للتحرر من ) 1993، املجلس القومي للسكان(الفقر 
قـيـود األرسة ورغـبـة ىف إثـبـات اـلـذات، وـفـيام ـيـىل بـعـض ـصـور العـنـف املجتمـعـي 

 : واألرسى للطفلة األنثى 

و وإجبارـهـا ـعـىل االنـصـياع ملـسـاعدة األم الــلــهحرـمـان الطفـلـة ـمـن اللـعـب و  -1
 .عنف" وخدمة أشقائها 

 وإجبارها عىل عدم االلتفاف لها أو االهتامم مبظهرهـا ترويع الفتاة من أنوثتها  -2
 ".عنف "  كضامن لعدم فسادها املجتمعي - وهو أمر غريزي -

منع الفتاة من مامرسة الرياضة تحت وهو الخوف من فقد عذريتها أو التشبه   -3
 .عنف"بالذكور باملفهوم االجتامعي 

اكل الطريق أو االخـتالط أو حجب الفتاة عن التعليم لضامن عدم تعرضها ملش  -4
 ".عنف" لدفعها للعمل 

إجبار الفتاة القارص عىل الزواج قبل أن يكتمـل نضـجها البيولـوجى والفكـري   -5
 ".عنف " والعاطفي 

إن دفع الصغرية للعمل وامتهانهـا املهـن الهامشـية وتعرضـها لألخطـار واألذى   -6
 ".عنف " البدىن والنفيس 
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 ز املتعلم وإساءة معاملة األطفالالعج: القضية الرابعة
تعد مشكلة اإلسـاءة لألطفـال إحـدى املشـكالت املهمـة والخطـرية والجـديرة 
باالهتامم ىف الوقت الحارض، رغم أن بدايات هذا املوضوع تعود إىل النصـف الثـاىن 
من القرن التاسع عرش، فقد مر ما يزيد عـىل مائـة عـام قبـل أن تسـتحوذ مشـكلة 

 عىل انتباه العلامء واملامرسني، وكـان ذلـك عقـب املقالـة السـنوية اإلساءة لألطفال
 وزمالئـه عـن الطفـل املصـدوم ىف أوائـل سـتينيات kempeلطبيب األطفال كيمب 

وقد بدأ بعد ذلـك مبـارشة إصـدار الترشيعـات التـى تحـدد وتتـابع .  القرن املاىض
يـد األطفـال بوضوح اإلساءة لألطفال وإهاملهم، وانطلقـت الجهـود مـن أجـل تحد

 .املهملني واملعرضني لإلساءة ومساعدتهم

ً طفـل تقريبـا 1000ومن الالفت للنظر أن كيمب وزمالؤه قدروا أن أقـل مـن 

يتعرضون لإلساءة البدنية كل عام ىف الواليات املتحدة، وذلك ىف ضـوء عـدم وجـود 
 انتشـار وىف بداية مثانينيات القرن املاىض انطلقت أوىل جهود دراسة. أرقام محددة

اإلساءة لألطفال وإهاملهم، وأسفر عن نتائج مروعة، وقد أبدت التقديرات الوطنية 
انتشار إساءة معاملـة األطفـال ىف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وأنهـا تقـرتب مـن 

وتقع خارج نطاق إمكانيات النظام الذى تم وضعه للتعامل .  حدود األزمة الوطنية
 عدد األطفال املسـجلون ىف جمعيـة منـع -يل املثال  عىل سب-وقد تتضاعف . معها

  إىل 1982-1977قـسـوة معامـلـة األطـفـال باململـكـة املتـحـدة ارتـفـع ىف الـفـرتة ـمـن 
 وقد تضاعف عـدد األطفـال الـذين تعرضـوا لإلسـاءة واإلهـامل مـن . طفالً) 6532(
تحدة  ىف الواليات امل1993مليون طفل عام ) 2.8( إىل 1986مليون طفل عام ) 1.4(

األمريكية، وهو ما يؤكد مرة ثانية إن إسـاءة معاملـة األطفـال سـبب عـام وخطـري 
 .لإلصابة والوفاة بني األطفال

ًواإلساءة إىل الطفل هى كل ما من شأنه أن يعوق منو الطفل منوا كـامالً سـواء 
أكان ىف صورة متعمدة أم غري متعمدة من قبل القامئني عىل أمر تنشئته، ويتضـمن 

ـة املبـكـرة،أو مامرـسـة ذـلـك إي ـقـاع رضر مـبـارش للطـفـل كاإلـيـذاء الـبـدىن،أو العامـل
سلوكيات من شأنها متنع أو تعوق إشباع حاجات الطفل الرتبوية والنفسية أو تكف 

 ً.أو تعطل الفرص املناسبة لنموه منوا سليام

ًوتعزى كثري من إخفاقات الراشدين ىف الحياة حاليا إىل املحـن التـى مـروا بهـا 
ء الطفولة، فريجعون االكتئاب ىف منتصف العمر إىل العقـاب الـذى أنزلـه اآلبـاء أثنا

باىت "، نجد 1991باألبناء منذ عقود خلت، وىف كتابها الذى حقق أعىل املبيعات عام 
  تلقـى بـاللوم عـىل والـديها، ألنهـام سـبب - ابنة رونالد ونـانىس ريجـان -" دايفيز
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ابها عىل نقطة أن أمها صفعتها عىل وجهها عندما مشاكلها الحالية، فقد ركزت ىف كت
ًكانت ىف الثامنة من عمرها، كام تلقى باللوم عـىل والـديها أيضـا، لعـدم منحهـا مـا 

هذه (يكفى من الحب والحنان، ألنهام كانا يحبان بعضهام البعض أكرث مام يحبانها 
 ).هى عائلة السيدة األوىل ال أكرث وال أقل

م ال يتعلق بتوضيح ملاذا يسـئ اآلبـاء ألطفـالهم، إال أنـه ورغم أن العجز املتعل
يستطيع تفسري االستجابات السلبية من جانب األطفال املساء إليهم، حيث أظهرت 
عدـيـد ـمـن الدراـسـات أن األطـفـال املـسـاء مـعـاملتهم ـعـادة ـمـا يكوـنـوا انـسـحابيني 

Withdrawنفسـية  واكتئابيني وسلبيني، وتـنخفض معنويـاتهم وتـزداد وحـدتهم ال
وينخفض تقديرهم لذاتهم، وتزداد رغبتهم ىف تجنب املدرسة ويتجهون بقـوة نحـو 
التحكم الخارجي، ويستخدمون اسرتاتيجيات مواجهة تركز عىل االنفعال، ومهيئـون 

فضالً عن التـأثري السـيئ الـذى يبـدو ىف إدراك ثبـات الـذكاء . بسهولة لتعلم العجز
املدريس لألطفـال، واخـتالل البنـاء املعـرىف، وزيادة صعوبات التعلم، وضعف األداء 

) 2005الفرـحـاىت الـسـيد، (وـسـوء تفـسـري األـحـداث والوـقـائع الـتـى تواـجـه الطـفـل 
ويظهرون وظائف عقلية غري جيدة، وضعف ىف األداء املـدريس، وانخفـاض درجـات 

 ,Oates) واللوم املفـرط للـذات (Kurtz et al, 1993)اللغة والقراءة والرياضيات 
، وصورة الذات الجسمية املختلة واملشوهة، وإدراك عدم جدوى أية صفات (1996

 .(Gilmartin, 1994)إيجابية موجودة ىف الذات، ومن ثم االستسالم ألقل الضغوط 

كام أن هؤالء األطفال يقررون أنهم فقدوا ثقتهم بأنفسهم وباآلخرين وبالعـامل 
لدينية، وعدم التحمس للحيـاة، من حولهم، وقد يبدون اهتامما ضئيالً باملؤسسات ا

ويـعـزى ذـلـك إىل أن اإلـسـاءة ـتـؤدى إىل اـخـتالل املـعـارف، وتـشـويه اإلدراك ـحـول 
إمكانات الـذات وقـدرتها عـىل التـأثري ىف األمـور، وكـأن اإلسـاءة رسـالة إىل الطفـل 

ألمـور، ولـيس لديـه أى معطيـات إيجابيـة محتواها أنه ال ميلك مقومات التأثري ىف ا
ومن ثم يـؤدى ذلـك إىل االخـتالالت املعرفيـة أبرزهـا االرتكـان إىل السـلبية وعـدم 
تفضيل بـذل الجهـد وتوقـع الفشـل وإدراك مسـتمر لضـآلة مـا لديـه مـن صـفات 

 .إيجابية

فاإلساءة املتكررة قد تدركها األطفال عىل إنها سلسلة مـن األحـداث السـيئة غـري 
ابلة للتحكم ترض مبعتقدات تحكمهم وإدراكهم للمواقف، حيث تجعلهـم يـدركون الق

أن عوامل التحكم ىف األحداث الصدفة والحظ، واآلخرين األقوياء، وهنا ترتسخ لـديهم 
.  تكرار سلوكيات اإلساءة بزيادة تـوجههم نحـو الـتحكم مـن خـالل اآلخـرين األقويـاء

 د تـالزم الشخصـية ىف حياتهـا، وقـد تعمـق وبتكرار اإلساءة تنمو هذه التوجهات، وقـ
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لديهم الرتكيز عىل اسرتاتيجيات املواجهة التى تركز عـىل االنفعـال أو اسـرتاتيجيات 
املواجهة بالهروب ويبدون استجابات عجز عند تعاملهم مع املشكالت، وقد تظهـر 

  : عليهم استجابات العجز املعرفية والدافعية واالنفعالية والتى منها ما يىل

 .قد تتغري مواضع التحكم لديهم من الداخل إىل الخارج  -1
 .يتشوه إدراكهم وتقديرهم املعريف للموقف  -2
 .يدركون أن سبب اإلساءة نقص ىف ذاتهم وعجز يف إمكاناتهم  -3
 . يتجهون نحو االعتامدية كوسيلة أساسية لتحقيق أهدافهم  -4
تشـوه لـديهم العالقـة املنطقيـة بـني وت. سلوكياتهم تعرب عن نقص ىف قدراتهم  -5

 . الجهد والنتيجة

 أن نظريـة العجـز املـتعلم تـفرس (Slade et al, 1984)ويرى اسـالد وأخـرون 
الداللة النفسية لألطفال الذين يساء إليهم بإلقاء نظرة متعمقـة عـىل بنيـة العجـز 

كـس لديهم، حيث وجد أنه إذا كانت السلبية التى يتصـف بهـا هـؤالء األطفـال تع
العجز، فإننا نتوقع أن نجد هؤالء األطفال يبدون مثابرة أقل عند أداء املهام، وعدم 

ـكـام أن اـسـرتاتيجيات .  كفاـيـة أو اـخـتالل العالـقـة املنطقـيـة ـبـني الجـهـد والنتيـجـة
مواجهتهم لألحداث تنم عن اكتسابهم للعجز، ويـفرسون خـربات النجـاح والفشـل 

 النـقـائص املوـجـودة ىف اـلـذات، ويفـضـلون بأـسـاليب تـشـاؤمية وينـظـرون دامـئـا إىل
ومن ثم فـإن األطفـال املسـاء إلـيهم ينظـرون إىل هـذه . الهروب بدال من املواجهة

اإلساءة عىل أنها فعل حقيقـي موجـه نحـوهم بسـبب عيـوب ونقـائص ىف ذاتهـم، 
وأنهم ال حول لهم وال قوة، وبتكـرار تعـرض األطفـال لإلسـاءة يـزداد اعتقـادهم ىف 

ًأصل لديهم قيام تؤكد أن ذاتهم عاجزة، وال يسـتطيعون النجـاح مهـام عجزهم، وتت

ويف نفس الوقت يعد اإليذاء الجسدي والنفيس للطفل أو حتـى . يحاولون من جهد
التهكم والسخرية من الطفل ووصفه بعـدم الكفـاءة والنفـع، وبأنـه ال يصـلح ألي 

لـذى يجعلهـم مهيئـني يشء وال ميلك أو تنقصـه معطيـات التـأثري ىف األمـور األمـر ا
للمرىض، أو باألحرى األمراض النفسية، مبا فيهـا العـداء للمجتمـع كسـلوك العنـف 

 .والدخول يف دوامة استخدام الكحول واملخدرات

ومن ثم تتعدد املشكالت السلوكية التـى يظهرهـا األطفـال املسـاء معـاملتهم، 
الجتامعـيـة حـيـث ـقـد تـشـمل الخـجـل املـفـرط والـخـوف ـمـن الغرـبـاء، والعالـقـات ا

ًاملضطربة مـع األقـران، والشـجار الـدائم، وسـلوكيات غـري مرغوبـة اجتامعيـا مثـل 
املشاغبة واالنسحاب من األنشطة االجتامعية واالنجازيـة، وسـوء التوافـق املـدرىس 
والـهـروب ـمـن املـنـزل والـسـلوك الـجـانح، وإدـمـان املـخـدرات ومـحـاوالت االنتـحـار 

(Manion &Wilson , 1995;Oates , 1996). 
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وتعد سوء معاملة األطفال من أخطر العوامل التـى ميكـن مـن خاللهـا التنبـؤ 
ببعض االضطرابات املعرفية والجسمية، حيـث يشـعر األطفـال بـالكوابيس، وعـدم 
األمان، ومييلون إىل االنسحاب وتجنب الناس وإدراك عدم جـدوى الجهـد املبـذول، 

 وانخفاض تقدير الذات، وارتفـاع ويعانون االكتئاب، وينمو لديهم مشاعر العدوان،
املشكالت السلوكية، واختالل العمليات املعرفية املنوطة بتجهيز املعلومات، وتـدىن 

 . مستوى التحصيل الدرايس

يضاف إىل ذلك إحسـاس التلميـذ بالتهديـد والخـوف والـرتدد، وفقـدان الثقـة 
 بالصـحة بالنفس، والسلبية وفقدان اإلحسـاس بـاألمن، وانخفـاض مسـتوى التمتـع

النفسية والجسمية، واإلحساس بالحرمـان واإلهـامل والنفـور مـن املدرسـة، وعـدم 
التمتع بها، وامـتالك الطفـل أو التلميـذ طاقـات عدوانيـة ضـد نفسـه أو املجتمـع، 
ًوتستمر هذه اآلثار مع التلميذ حتى إذا ما شب عـن الطـوق وصـار شـابا أو رجـالً 

ًشويه املعريف،فيصبح مريضا غري قـادرا عـىل كان معه التحطيم النفيس والعقيل والت ً
ًالعطاء أو اإلنتاج بل قادرا عىل اإلساءة إىل النفس واآلخرين، والعدوان عىل الـذات، 
ًوعىل من حوله، فضال عن االغرتاب حيث يكون الفرد مغلوبا عىل أمـره، واألسـلوب 

خضـوع ىف الذى يتسم بالرصامـة والعنـف والقسـوة يولـد االعتامديـة واإلذعـان وال
الصـغر، وينقـلـب ىف مرحلـة املراهـقـة إىل إحسـاس بالدونـيـة وعـدم ثـقـة ـبـالنفس، 
وإدراك ضآلة الصفات اإليجابية والكراهية املكبوتة للسلطة الوالديـة، وهـذا الجـو 
املضطرب املشحون بالقلق مبثابة قنبلة موقوتة حيث يتحول هذا الضـغط الـنفيس 

 .إىل سلوك عنيف ىف أقرب فرصة

والقسوة عىل املتعلمني مرضة بهم ألن إرهاف الحد ىف التعليم وخاصة فالشدة 
األطفال يؤدى إىل تشويه استعدادهم التعليمي، وتفصـيل ذلـك أن تعـرض الطفـل 
لسوء املعاملة يؤدى إىل تغليب مشاعر القهر، واسوداد مزاجـه، وميلـه إىل الكسـل، 

ًار غـري مـا يـبطن خوفـا واستسهال الكذب، والتحايل وركوب الطرق امللتوية، وإظه

من التعرض للعقاب، فتصري كـل هـذه املثالـب مركبـة يف طبعـه وعـادة لـه تطبـع 
ًشخصيته السلبية والعاجزة، وتحول دون أن يكون إنسانا إيجابيا فاعالً ىف مجتمعه،  ً

ًبل إنها تؤدى به إىل الوقوع ىف براثن الخنوع واالستسالم، فـال يعـود عابئـا بالـدفاع 
 . ًعن وطنه، وإمنا يصبح معتمدا ىف ذلك عىل غريهعن نفسه أو 

ومن ناحية أخرى تعد نتائج سوء معاملـة الطفـل مروعـة وخطـرية، فهـى قـد 
تعرض الطفل ألشكال اإلساءة املختلفة، وقد يؤدى ذلـك إىل فقـدان الطفـل لـبعض 
 ًأعضاء الجسم وحدوث تشوهات وعاهات دامئة لديه، قد تؤدى إىل املـوت أحيانـا، 
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 تؤدى سوء معاملة الطفل إىل إصابتة بتخلف عقـيل وتلـف دمـاغى، وتـأخر ىف كام
 (Martin , 1979)النطق، واضطراب ىف التعلم 

وىف إطار زملة اضطراب الذاكرة لسوء املعاملة ىف الطفولة قامت مجموعة من 
 مبراجعة الدراسات السابقة التـى تناولـت مـدى (bremner et al, 1996)الباحثني 
باإلضـافة إىل . لذاكرة للتحسن والتعديل بعد تعرض األطفال لسـوء املعاملـةقابلية ا

مراجـعـة الدراـسـات الـتـى تناوـلـت أـثـار املـشـقة النفـسـية ـعـىل تغـيـري أداء األـسـس 
 متضمنة نتائج تتصل بدور neurobiology of memoryالعصبية الحيوية للذاكرة 

. قة عىل ذاكرة األطفـال األسـوياءهذه األليات ىف األداء الطبيعى للذاكرة، وأثار املش
كـام تـم فحـص آثـار املشـقة عـىل . ومدى تذكر األطفال لألحداث املثـرية للمشـقة

وأشـارت النتـائج . Brain chemistryوعىل كيمياء الدماغ . مناطق دماغية محددة
 التى تنطلق أثنـاء neurotransmittersإىل أن السوائل العصبية والنواقل العصبية 

ًن املشقة النفسية ميكن أن تغري وظيفة الذاكرة طبقا ملستوى نشـاط كـل املعاناة م
ورمبا يتدخل هذا . من بعض املناطق الدماغية التى تشارك ىف تنظيم نشاط الذاكرة

 مع األثار والصـور املخزونـة ىف الـذاكرة كأثـار لسـوء املعاملـة ىف releaseاالنطالق 
يالً ىف عملـيـات االـسـتدعاء ىف بحـيـث تـصـيبها باالـضـطراب وتـسـبب تعـطـ. الطفوـلـة

كام قد ينتج عن سوء املعاملة ىف الطفولـة تغـريات . األعامر املتاخرة لهؤالء األطفال
. نفسية وانفعالية طويلة املدى تؤثر عـىل أداء هـذه الوسـائط والعوامـل العصـبية

أن هـذه املراجعـة وأمثالهـا ميكـن ان تزودنـا بـدليل ) 1999(ويرى محمد الصبوة 
قول ومنطقى ومقبول لتفسري االسـتدعاء املرجـأ مـن قبـل الراشـدين ملـا علمى مع

وتفسري االضـطراب الكـامن طويـل . حدث لهم من صور سوء املعاملة ىف طفولتهم
 .املدى الذى تفجر بعد حني من الدهر

ًوفيام يـىل دراسـة قـدمت وصـفا تاريخيـا لفتـاة إيطاليـة ىف مرحلـة الطفولـة  ُ
تبني من هـذا التـاريخ . لة فقدان الذاكرة التاىل للصدمةاملتأخرة كانت تعاىن من زم

أن هذه الحالة تعاىن من فقـدان جـزىئ للمعلومـات ىف الـذاكرة الدالليـة، ونسـيان 
وكشف تقيـيم . ًمتواصل بحيث تعجز متاما عن اكتساب وتعلم املعلومات الجديدة

املبـارشة أدائها باستخدام اختبارات الذاكرة عـن وجـود خلـل جـوهرى ىف الـذاكرة 
واختالل ىف ذاكرة األحداث الشخصية السابقة يشمل هـذا االخـتالل . وقصرية املدى

ًظواهر التزييف والتلفيق هروبا من الصور العقلية الحسية التـى تصـور األحـداث 

 (Maravita ,1994)الصدمية التى مرت بها وتالحقها باستمرار 
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الـذى تعـرض لفحـص اآلثـار وقامت الدراسة التالية مبراجعة اإلنتـاج الفكـرى 
السلبية املعرفية والوجدانية، والسلوكية، والنفسية الجسـمية الناجمـة عـن تعـرض 
األطفال واملراهقني لبعض أحداث الحياة الصدمية، وكشفت هذه املراجعة النقدية 
عن وجود آثار سلبية لألحداث الصدمية عىل الوظائف املعرفية ظهـرت ىف مقاومـة 

وحدوث اضطراب ىف املزاج، وبطء .  للذكريات واألفكار الصدميةاألطفال واملراهقني
صدور االسـتجابات، والشـعور بالـذنب والعـار واألىس والحـزن والتعاسـة، وضـعف 

كام أمكن . الشخصية، وتغريات ىف اإلدراكات الذاتية، والتهديد والخوف من املجهول
 dissociative) نحـالىلاال(ًلألحداث الصدمية أن تسبب ألوانا من السلوك التفكىك 

behaviour ،كاالنسحاب والعزلة، والشطط والتعدى، والسلوك االرتـدادى، والشـك 
وتقلبات السلوك الجـنىس، مـا تبـني وجـود تطـورات ىف االسـتجابات الفسـيولوجية 
والحيوية شملت الفشل ىف التحدى، وضعف الشـهية، واضـطراب النـوم، وتغـريات 

 .(Armsworth &Holaday ,1993)جسمية حادة 

ويبدو أن الدراسات التى ربطت بني اضطرابات الذاكرة وما يتعرض له األطفال 
من سوء معاملة ومن صدمات عاطفية، فقد انتهت إىل وجود نوع مـن اضـطرابات 
الهوية التفكىك يتسم بوجـود آثـار معرفيـة سـلبية أهمهـا املعانـاة مـن الـذكريات 

م ىف هـذه األفكـار الصـدمية، كلـام تقـدم واألفكار الصدمية، مع املبالغـة والتضـخي
ويبدو كذلك أن سـوء معاملـة . األطفال نحو مرحلة املراهقة، فالشباب فسن الرشد

هؤالء األطفال يتمخض عنه مجموعة مـن االضـطرابات املزاجيـة التـى إذا اشـتدت 
ًاملعاناة منها سببت فقدانا للـذاكرة البرصيـة وتشـويها ىف أدائهـا، وبطئـا شـديدا ىف ً ً ً 

استدعاء املعلومات البرصية، باإلضافة إىل الشعور باألىس والحزن والتعاسة، وضعف 
مستقر ىف الشخصية يتبدى ىف العجز ىف اتخـاذ القـرار، والـرتدد، وضـعف التواصـل 

الناجمة ) العقلية واملزاجية(ويشبه بعض الباحثني االضطرابات النفسية . االجتامعى
ات النفسية الناجمة عن تعرض الكبار لألحداث عن سوء معاملة األطفال باالضطراب

ولكننـا نـرى أن هـذه األثـار . وانهيار املبـاىن. الصدمية كالحروب والزالزل واألعاصري
السلبية تكون أشد وطأة عىل األطفال مقارنة بالكبار لعجزهم وتعلمهم االستسـالم 

 .واالستكانة، وقلة حيلتهم ونقص خرباتهم

ات عديدة إىل أن نعـرض الطفـل لإلسـاءة العاطفيـة وىف ذات السياق تشري دراس
من قبل الوالدين يؤدى ىف كثـري مـن األحيـان إىل ) اإلهامل والرفض واإلساءة النفسية(

ًاضطرابات سلوكية لديهم، فيكونون عـدوانيني وغـري متـزنني عاطفيـا، وعالقـاتهم مـع 

 ه املثريات البيئيـة والديهم ضعيفة ومختلة، يشوبها التوتر وعدم الثقة، فضال عن تشوي
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واختالل نظام معالجة املعلومات، وعدم القدرة عىل الـتحكم االنفعـايل واضـطراب 
 (Smith, 1997)إدراك اـلـتحكم ىف املواـقـف الـتـى تؤـهـل الـفـرد إىل إدراك العـجـز 

ناهيك عن نقص احرتام الذات وعدم الثقـة بـالنفس وتوقـع سـالب إزاء املسـتقبل 
، وفيام يىل بعض مؤرشات إساءة )1995موىس جربيل، (ديه وارتفاع التوتر النفيس ل
 .معاملة األطفال البدنية

 مؤرشات إساءة معاملة األطفال البدنية

 نوع 
اإلساءة

 مؤرشات سلوكية مؤرشات جسدية

اإلساءة 
البدنية

ىف مراحـل ( كدمات غري واضحة -
) healingمختلـفـــــة ـمـــــن 

ـة،  ـة برشـي ـار عـض ـامت، أـث لـك
 وبقع

ضــحة ال ســيام حــروق غــري وا-
ـروق  ـجائر أو الـح ـروق الـس ـح

 املنغمرة مثل القفاز 
  كسور ومتزقات -

  تحطيم ذاىت -
  انسحاب وعدوان -
  منطو عىل نفسه -
  غري مرتاح مع االحتكاك الجسدى-
ً يصل للمدرسة مبكـرا أو يبقـى متـأخرا كـام - ً

 ًلوكان خائفا 
  يشكو من أالم وحركات غري مريحة -
  مالمئة لظروف الجو يرتدى مالبس غري-

اإلهامل
 البدىن

  يرتك -
  ال يحتاج إىل العناية الطبية -
ـني - ـع املرشـف ـاق ـم ـص االتـس  نـق

 .  واألساتذة
 جوع دائم، لبس غري مالئم -
 انتشـــار القمـــل، وانتفـــاخ ىف -

 املعدة 
  مالبس غري نظيفة -

  تأخر وغياب متكرر -
  تحطيم الذات -
ة املدرـسـية  يـكـف ـعـن االـشـرتاك ىف األنـشـط-

 والتعليمية وخاصة املراهقني 
ـة، أو - ـور الهـم ـة أو فـت  أـعـراض تـعـب منتظـم

 الشعور بالنوم ىف الفصل 
  رسقة الطعام، توسل لرفاقه ىف املدرسة -
  غري منتظم ىف البيت -

اإلساءة 
الجنسية

 يبىك، مالبسه الداخلية ملطخـة -
 بالدماء 

 أمل ويـحــك جـلــده ىف املـنــاطق -
صـعوبة ىف امليش أو التناسلية، 

 الجلوس 
 جروح أو نزيف خارج األعضـاء -

 التناسلية 
  مرض تناسيل -
  بول متكرر وعدوى -

  محاوالت لالنتحار خاصة املراهقني -
  هسرتيا، نقص ىف التحكم االنفعايل -
  صعوبات تعلم مفاجئة -
 دور ـجـنيس ـغـري مالـئـم أو فـهـم ـغـري ناـضـج -

 للجسم
البـدىن، واتصـال  مهدد عـن طريـق الـتالمس -

 جنيس غري رشعي 
ـدير - ـص تـق ـزمن، ونـق ـاب ـم ـحاب واكتـئ  انـس

اـلـذات، واحتـقـار اـلـذات، ونـقـص الثـقـة ىف 
 النفس 

  أساليب غري فعالة لحل املشكالت -
 اندماج أقـل ىف املشـكالت حتـى ولـو كانـت -

 .سهلة الحل
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 ًاآلثار السالبة لرضب األطفال أو عقابهم جسديا

ت ـحـذر عدـيـد ـمـن األطـبـاء النفـسـيني والـبـاحثني ـخـالل ـسـنوات عدـيـدة مـضـ
 ىف (Peter , 2001)وقدم بيـرت . االجتامعيني واآلباء من العقوبات الجسدية لألطفال

مؤمتر عن إنهاء عقوبة األطفال مقولة انتهى فيهـا إىل أن كـل الـبرش لهـم الحـق ىف 
 .حامية سالمتهم الجسدية، واألطفال ما هم إال برش أيضا

 : ًض اآلثار السلبية الناتجة عن رضب األطفال أو عقابهم جسدياوميكن طرح بع

وتدعم األبحاث ارتبـاط العقوبـات : رضب األطفال يعلمهم أن يكونوا ضاربني   -1
الجسدية ىف الطفولة بالسلوك العنيـف ىف مرحلـة املراهقـة والبلـوغ، مـدللني 

 التهديد، وكانوا عىل ذلك أن غالبية املجرمني الخطرين كانوا واقعني تحت تأثري
 . يتعرضون للعقاب بانتظام خالل مرحلة الطفولة

تؤدى اإلساءة إىل إبعاد الطفل عن كيفية حل املشكالت والرصاعـات بطريقـة   -2
 أننـا عنـدما نسـئ Holt Wroteحيث كتبـت هولـت روت : فعالة وإنسانية 

يكـون للطفل فإننا نوقف تعلمه ىف جميع املسارات، فالطفل الذي يساء إليـه 
مشغوال مبشاعر الغضب وخياالت االنتقام فقط، وتجنب التعرض آلالم الرضب 
واإلساءة، وهذا يؤدى إىل حرمان الطفل من فرص تعلم الطـرق األكـرث فعاليـة 
لحل املشكالت، ونقص االلتزام بسلوك أكرث إيجابية، ولذلك فإن الطفـل الـذي 

 .ملشابهة ىف املستقبليساء إليه يتعلم قليال عن كيفية معالجة املواقف ا

تتعارض اإلساءة للطفل مع عالقة الطفل بأبويه وليس طبيعيا أن يشعر الطفل   -3
مبشاعر حب تجاه من يؤذيه، وأن الروح الحقيقية للعالقة التـي يرجوهـا كـل 
أب تأىت من خالل عالقة الود واالحـرتام املتبـادل فقـط، وأن يـدرك الطفـل أن 

 .ك يهدف إىل تعديله ومنوهاإلساءة ما هي إال مجرد سلو

الخطـأ، بـدالً مـن االهـتامم بالحاجـة " مثـن " تركز اإلساءة البدنية عىل فكـرة   -4
 .لتصحيح األخطاء أو تغيري السلوك

تعد اإلساءة البدنية رد فعل قصري املدى ال تركز عىل تعليم العمليات العقليـة   -5
، أو تقويم السلوك السيئ حل املشكالت، أو إعادة تفسري السلوك" العليا مثل 

ويتخىل عن ذلك من أجل نتيجة فوريـة قصـرية املـدى، ولعـل ذلـك مـا قـد " 
يجعله يتسبب يف إحداث آثار سلبية بعيدة املدى تلقى بظاللها عـىل العالقـة 

 .بني الوالدين ولطفل
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ًكثري من اآلباء مل يتعلموا خالل طفولتهم أن هناك عديدا من الطرق اإليجابية   -6
تي ميكن ربطها بالطفل عندما ال تأيت اإلسـاءة أهـدافها املرغوبـة، وعنـدما ال ال

يكون لدى اآلباء وعى بالطرق البديلة، ففـي هـذه الحالـة تزيـد اإلسـاءة مـن 
 .شدة األفعال القاسية تجاه الطفل

حيث إن الطفل يكرب ويصبح قـوى، ويكـون : تجنب العنف البدىن مع الطفل   -7
 تعنيفك البدىن للطفل، ومن املهم أن ال نوصل رسـالة من الصعب أن تنجح ىف

للطفل فحواها أن الطريقة املالمئة لتحقيق األهداف هى العنـف البـدىن، ألن 
الطفل ىف مثل هذا النمط من األنساق األرسية تنمو لديـه قناعـة بـأن الرضب 

 . والعقاب البدىن أسلوب عادى ومرشوع كأسلوب يف الرتبية

العقاب البـدىن يعلـم الطفـل أن القـوة البدنيـة متثـل الطريقـة إن الرضب أو   -8
املالمئة لتفريغ شحنة الغضـب، واإلحبـاط أو الشـعور بالضـيق بسـبب سـلوك 

إن رضب الطفـل . ًخاصة إذا كـان الطفـل أضـعف أو أصـغر سـنا. شخص آخر
 .وسيلة رائعة لتعليمه أن يلجأ هو اآلخر للرضب

طع الطفل املسـاء إليـه التعبـري عنـه بأمـان أن الغضب واإلحباط الذي مل يست  -9
يكبت داخل الطفل، فاملراهقون الغاضبون ال ينزلون من السامء، وأن الغضب 
الذي تجمع لدى الطفل املساء إليه يـأيت كصـدمة لآلبـاء، ألن الطفـل يف هـذه 
ًالحالة يستطيع التعبري عن غضبه وإحباطه، وبالتايل يدفع اآلباء واملجتمع مثنـا 

 . إلساءة الطفل، وذلك عندما يدخل مرحلة املراهقة والبلوغًمرتفعا

تعطى اإلساءة الجسدية رسالة خطأ وخطرية يتلقاهـا الطفـل وهـى أن القـوة  -10
، ومن املسموح أن تسئ إىل شـخص أخـر Might Makes Rightتصنع الحق 

اعتامدا عىل أنه أصغر وأقل قـوة منـه، ويـدرك الطفـل املسـاء إليـه أنـه مـن 
وح له أن يعامل األطفال األصـغر سـنا منـه بعنـف، وعنـدما يصـبح شـابا املسم

نجده ال يشعر بالعطف والشفقة تجاه من هم أقل منه ومينع ذلك مـن إقامـة 
. Emotionally Fulfilling Lifeعالقـات أساسـية لتحقيـق الحيـاة االنفعاليـة 

ًرسـا بأنـه مـن ًفالعقاب عندما يبدو استبداديا وغري عادل، فإنه يعلم التالميـذ د

املقبول للقوى أن تكون له ضحايا من الضعفاء، ويحلم باليوم الذى يصـبح فيـه 
أننى أعلـم الطفـل (ًكبريا ألن يتم دفعه بواسطة الوالدين بعد األن، يؤكد الوالد 

  أن يحرتم السلطة، وىف الحقيقة ما يتعلمه الطفل هو قلة احرتام، ويقول الطفـل
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دان أنه ميكنهام التنمر عىل ورضيـى بأيـة طريقـة اضغط ألنهام أضخم، ويعتق
 .يريداها

وبـسـبب أن األطـفـال يتعلـمـون ـمـن ـخـالل النـمـوذج األـبـوي، ـفـإن العقوـبـات  -11
ـأن الرضب ـهـو أفـضـل وـسـيلة للتعـبـري ـعـن  الجـسـدية تعـطـى لـهـم رـسـالة ـب
مشاعرهم وحل مشكالتهم، وإذا مل يالحظ الطفل تعاون أبويه ىف حل مشاكله 

ة وإنسانية، فسوف يصـبح مـن الصـعب عليـه أن يـتعلم ذلـك بطريقة مبتكر
فـالتعليم امللطـف . بنفسه، وبالتايل تستمر نقص املهارة األبويـة للجيـل التـايل

األبوي الذي يعتمـد عـىل أسـاس قـوى مـن الحـب واالحـرتام يعتـرب الطريقـة 
الفعالة الوحيدة لتشكيل سلوكيات محكمة تعتمد عىل القيم الداخليـة، بـدال 

 لوك ظاهري جيد يعتمد عىل الخوف والرهبة من س

يوجد العقاب الجسدي هوة واسعة بني التلميذ ومعلمه، األمر الذي يقلل من  -12
ـة  ـة وللعملـي ـذ للمدرـس ـة التلمـي ـبب يف كراهـي ـد يتـس ـام ـق ـه، ـك ـتفادته مـن اـس

أى أن عقـاب الطفـل قـد يهـاجم . التعليمية، ورمبا يؤدي به األمر إىل الترسب
الحرتام املتبادل والصداقة التى يهـدف املعلـم إىل تكوينهـا مـع مبارشة عالقة ا

 .الطفل

حيـث إن الخـوف مـن .  يفقد العقاب الجسدي أثره حني يعتاد التلميذ عليـه -13
نيل العقاب يؤدى إىل كبح املبادأة واالبتكـار عنـد التالميـذ، حيـث إن هـدف 

وك مسـتقيم الرتبية هو تصـحيح األفكـار والسـمو بالرغبـات لينشـأ عنهـا سـل
 . ًالتعديل السلوك ظاهريا فقط

تعرض الطفل لسوء املعاملة يؤدى إىل تغلب مشاعر القهر والعجز واضـطراب  -14
مزاجه وميله إىل الكسل،واستسهال الكذب والتحايل وركوب الطـرق امللتويـة، 
وإظهار غري ما يبطن خوفا مـن التعـرض للعقـاب، فتصـري كـل هـذه املثالـب 

عادة لـه،تطبع شخصـيته بسـامت سـلبية، وتحـول دون أن أساسية ىف طبعه و
ًيكون إنسانا إيجابيـا فـاعالً ىف مجتمعـه، بـل تـؤدى بـه إىل الوقـوع ىف بـراثن  ً

ًالخنوع واالستسالم، فال يعود عابئا بالدفاع عن نفسه أو عن وطنه،وإمنا يصبح 
 ًمعتمدا ىف ذلك عىل غريه 

عشـوائية إىل عرقلـة البنـاء الـنفيس يؤدى اإلرساف ىف العقاب البدىن بطريقـة  -15
ًالطفل فيجعله خجوالً متشككا ال يثق ىف نفسـه وأحيانـا متمـردا حتـى يصـل  ً ً
هذا التمرد إىل ذروته ىف فرتة املراهقة فيظهر ىف صـورة تخريـب وانتقـام مـن 
 السلطة األرسية، ورمبا تـزاح تلـك الصـور إىل املجتمـع بأكملـه، وأحيانـا نجـد 
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ن بتعذيب الحيوانات، او القيام بـأى سـلوك عـدواىن تجـاه بعض األطفال يقم
 .ًاألطفال األخرين األصغر سنا أو نفس السن

هناك عالقة سببية بني العقاب البدىن والتبول الالإرادى لـدى األطفـال، حيـث  -16
وجد أن من أهم أسباب التبول الالإرادى تعرض الطفل للعقاب البـدىن بصـفة 

عرضه للعقاب عند تعلمه ألسلوب قضاءه لحاجتـه عامة كأسلوب تربوى، أو ت
ًىف مرحـلـة الطفوـلـة املبـكـرة، ونـظـرا الـعـتامد األطـفـال ـعـىل نـسـبة عالـيـة ـمـن 

السوائل ىف غذائها ىف تلك املرحلة، فيعترب التحكم ىف البـول أصـعب، أو تبليـل 
فراشه من فرط الخوف من فشله من ضبط تلك العملية من العقاب املرتتـب 

 .م أو املربيةعليها من األ

ًكثريا ما يلجأ األباء أو األمهات أو املعلمني إىل عقاب الطفـل أمـام أقرانـه مـام  -17
يؤدى إىل التقليل من قيمة الذات وتقديرها لدى الطفـل، وكراهيتـع لزمالئـه، 
ًواالبتعاد عنهم وخصوصا إذا كان أسلوب العقاب ميـتهن كرامتـه مثـل رضبـه 

ًث كثريا ىف املدارس ومن جانب األباء أيضاعىل أرجله أو وجهه، كام يحد ً. 

تناقض السلوك العقاىب لألباء واملهات واملعلمني، فأحيانا يعاقـب الطفـل عـىل  -18
فعل له وفجأة يثاب عليه، وأيضا يرتك بدون تعليق أو إبداء رأى فيام يأىت من 

 .أفعال ثم يعاقب عليه ىف مرة أخرى

ًإىل صالبة الطفل وقسوته، ويكون هذا سببا ىف قد تؤدى العقوبة غري املناسبة  -19

وقد يلجأ ىف ذلك . أن يبادر بإقامة سد منيع ليحتمي خلفه، ويدافع عن نفسه
ًحيث ميثـل العقـاب تهديـدا لسـالمة الطفـل البـدىن األمـر الـذى . إىل الكذب

 .يدفعه للتخيل عن أمانته وصدقه لحامية نفسه

ًة والتى تتكرر كثريا تجعل الطفل يخاف أباه، إن العقوبة غري العادلة أو القاسي -20
ولن يلبث الطفل أن يلجأ إىل التضليل .. ويدفعه إىل الكذب ليتفادى العقوبة 

ًوالخداع فتفسد حياتـه فسـادا تامـا، فضـالً عـن أن مصـاحبة العقـاب البـدىن  ً
بألفاظ التهديد والوعيد من قبل القائم بالعقاب يشعر الطفـل بأنـه ىف حالـة 

 .مع عدم إدراكه مبدى واقعية وجدية هذه اللفاظقصاص، 

فـإذا مل تكـن للطفـل قـدرة عـىل . تؤدى اإلسـاءة إىل كبـت السـلوك الطبيعـى -21
املواجهة انكمش وتقلص والذ بعامل األحالم، بدالً مـن انطـالق طبيعتـه معـربة 
عن نبضاتها باألعامل والسلوكيات، والخياالت الكاذبة التى يلـوذ بهـا األطفـال 

 ذين يعانون قسوة اإلساءة والعقوبات الصارمة، هذه الخياالت واألحالم هـى ال
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فضـالً عـن أن . واحدة من املهاوى التى يفىض إليها قسـوة اآلبـاء مـع أبنـائهم
الطفل الذى ينحرف هذا االنحراف العقىل ال يلبث ان يفقد بالتدريج الشعور 

 .هدفبالعالقة بني الهدف والسلوك الالزم لتحقيق هذا ال

يعلم الرضب الطفل الطاعة العمياء بدالً مـن املناقشـة والفهـم والتقبـل عـن  -22
 .اقتناع

ًإن التعـبـري ـعـن اـملـزاج االنفـعـاىل أاثـنـاء الرضب يعـطـى الطـفـل أمنوذـجـا ـسـيئا  -23 ً
 . لإلقتداء به

وىف هذا الصدد ميكن القول أنه عندما يوبخ الوالد طفلـه فـإن الطفـل يـتعلم 
ولهـذا . يتعلم أن والده أكرب وأقوى منه وميكنه إيـذاؤه إذا مل يطعـهًدرسا قويا جدا 

السبب ميتنع كثري من األطفال عن الترصف بخطأ بعـد عقـاب والـدهم لهـم، وقـد 
: ًيتعلم أيضا بعض الدروس األخرى التي مل يقصد الوالدان أن يقوم بتعليمهـا مثـل 

وعنـدما " ر منـك من املسموح أن ترضب إذا مل تحب ما يفعلـه شـخص آخـر أصـغ
يتعلم الطفل هذه الدروس ىف البيت من املحتمل أن يطبق ما تعلمـه مـن والديـه 
ىف عامله، فاألطفال الـذين يرضبـون ىف املنـزل مـن املحتمـل أن يرضبـوا آخـرين ىف 

ـوا إـخـوانهم وأـخـواتهم -ً أيـضـا -املدرـسـة أو ىف امللـعـب، وـمـن املحتـمـل   أن يرضـب
حتمل أن يرضبوا أطفالهم، لذا فعندما يخـربين آبـاء اآلخرين، وعندما يكربون من امل

متـى توقفـوا عـن " وأمهات بـأن آبـائهم أنفسـهم كـانوا يرضبـونهم فـإين أسـألهم 
 ".عندما بدأت أرد الرضب"وتكون اإلجابة غالبا " رضبكم؟ 

ًوملا كان من املحتمل كثريا أن يكون للعقاب أثـر سـلبي يفـوق أثـره اإليجـايب، 
مله بقـدر مـن الحـذر يعـادل مـا يجـب علينـا مراعاتـه عنـد فيجب إذن أن نستع

ًيجـب أن تتأكـد متامـا مـن الخـري " استعامل مادة متفجرة، وقد قال أحد البـاحثني 
الذى سـيؤتيه العقـاب واإلسـاءة يفـوق السـوء الـذى ال منـاص منـه مـن العقـاب 

 ".واإلساءة

 ىف الصـورة وحني نعنى بتقويم الطفل وتربيته يجب علينا أال نحرص تفكرينا
ًالتي نرجو له أن يكون عىل غرارها ىف قادم أيامـه رجـالً سـويا، بـل يجـب علينـا 

فمن اليسري أن ينحـرف . كذلك أال نغفل طور الطفولة الذى يجتازه ىف يومه هذا
 بنا حرصنا عىل أن تتحقـق لنـا ىف أبنائنـا آمـال معينـة، فـنحملهم عـىل امليض ىف 

رث األطفال ىف آمال بعيدة تنسـج خيوطهـا عقـول سبل مل تتهيأ لها طاقاتهم، فيتع
ثم يتخبط الكبار بني الوسائل التي يتوهمون فيهـا العـون عـىل تحقيـق .  الكبار

 آمالهم، حتى لقد يغفلون آخر األمر مدى مناسبة ما يأخذون من هذه الوسـائل 
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والسـيام فـيام يتعلـق باإلسـاءة . وهذا خطأ فاحش يجـب تجنبـه. لتحقيق غاياتهم
لقد اعتمد الوالدان عليها منذ أمد بعيد غري عابئني باآلثار السـلبية التـي . لعقابوا

 .قد تحدثها ىف شخصية الطفل

وعىل ذلك يجب التفكري يف العقاب كمرشد لنمو عمليات منو الطفل املطـردة، 
كام يجب التفكري ىف كل خطوة من خطوات هذه العملية لـىك تكـون ذات فائـدة 

منو وتقدم يطرأ عىل حياة الطفل مع كل مرحلة يجعلـه عـىل ونفع للطفل ألن كل 
 .أتم االستعداد لبلوغ النجاح ىف املرحلة التالية

 وهـو ىف -إن مهمتنا ىف الرتبية هى أن نسـاعد الطفـل "وقد قال أحد الباحثني 
ً عىل أن يعرف مـن األشـياء مـا يزيـد حياتـه الحـارضة ثـراء ونفعـا، -طور الطفولة 

عـىل أن ... لتالية من مراحل الحياة خـري إعـداد، وهكـذا دواليـك ويعده للمرحلة ا
 ".تكون الغاية األخرية لهذا كله هى رعاية منوه وتطوره الدائم وتفتحه املستمر

 
 مبادئ استخدام العقاب

 ىف هذا السياق هناك بعض املبادئ املهمة عند استخدام العقاب منها

ة إىل تغـري االسـتجابة، فـامليزة الكـربى ال يكون للعقاب قيمة إال إذا أدى مبارش  -1
عام يفعله إىل محاولة شئ ) التوقف واالنسحاب(للعقاب أنه يجرب الطفل عىل 

ومعنـى . جديد، ومجرد العقاب الذى ال يؤدى إىل هذا التحول محدود القيمـة
هذا أنه إذا صدر عن الطفل استجابة خاطئـة أو غـري مرغوبـة يعاقـب عليهـا، 

عىل إصدار االستجابة الصحيحة أو املرغوبة ثم إثابته عليها والبد من تشجيعه 
 .بعد ذلك

التمييز بني العقاب باعتباره عدم مكافأة أو تهديد نتيجة للفشل ىف التعلم من   -2
ناحية، وبني معناه كعقوبة عىل الخروج عىل القواعد األخالقية، والواقع أنـه ال 

بدنية أو املعنوية عندما يخطـئ أحد ميكن أن يدافع عن استخدام العقوبات ال
الطفل ىف الـتعلم، وإمنـا تسـتخدم عنـدما يظهـر التلميـذ سـلوك الالمبـاالة، أو 

أمـا . الكسل املقصود، أو اإلهامل، أو خرق قواعـد السـلوك الـديني واألخالقـي
حينام ينتقد الوالـد أو املعلـم أداء الطفـل، أو يسـجل فشـله ىف الـتعلم، لهـذا 

وري للتعلم، وهو مكون رئيس مـن مكونـات التقـويم رض) العقاب(النوع من 
 .الرتبوي
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ًقد يكون العقاب إخباريا، فالطفـل الـذى يلعـب بالنـار فتؤذيـه يـتعلم كيـف   -3

يتعامل مع النار، وتصحيح األخطاء الذى يسجله املعلم ىف كراسة التلميذ نـوع 
ميـذ ولكنـه يخـرب التل) ألنـه يقلـل الدرجـة التـي يحصـل عليهـا(من العقـاب 

. بإجاباته الخاطئة، ويهيئ الفرصة للتعلم إذا فهـم التلميـذ أخطـاءه وصـححها
ًوحينام يكون العقاب إخباريا فإن املقدار املعقول منـه يكـون فعـاالً كاملقـدار 

والعقاب اإلخباري قـد يعيـد توجيـه السـلوك بحيـث ميكـن إثابـة . الكبري منه
للطفل ما هو مسموح به السلوك الجديد وهو أفضل صور العقاب ألنه يحدد 

 . وما هو غري مسموح به

ليتحقـق ) اختبار الحـدود(قد يكون الطفل ىف حاجة إىل العقاب حينام يحاول   -4
من املدى املسموح به من السلوك من غري املسموح به، وإذا حدث ذلك فمن 
ًاملستحسن أن تلجأ إىل النظـام الحـازم ولـيس القـايس، وننفـذه فـورا، وبـدون 

  .انفعال

يـجـب الـحـذر ـمـن املبالـغـة ىف اـسـتخدام العـقـاب أو اـسـتخدامه كإـسـرتاتيجية   -5
مستمرة ىف تربية الطفل، فقد يؤدى إىل زيـادة مسـتوى القلـق بحيـث تكـون 
ًأخطاره أشد رضرا من الفشل ىف التعلم، وقد يعوق التعلم الالحق، وقد يـؤدى 

لرياـضـيات أو كا(إىل تـكـوين مفـهـوم ـسـلبي لـلـذات إزاء مـيـدان مـعـريف مـعـني 
ًويؤدى أيضـا إىل انفصـال الـذات عـن موضـوع الـتعلم أو إىل زيـادة ) اللغات

اـصـطناعية ىف مـسـتوى الطـمـوح، والـحـل ـلـيس بتـحـريم اـسـتخدام العـقـاب ىف 
الرتبية، وإمنا باستخدامه ىف حـدود املعقـول، ىف اعتـدال وتـوازن مـع الـدوافع 

ً نجاحـا بالنسـبة ملعظـم اإليجابية وصور التعزيز اإليجـايب لجعـل الـتعلم أكـرث

 . األطفال

ًلىك يكون العقاب رادعا يجب أن يكون فوريا السيام إذا وقع عىل طفل صغري،   -6 ً

ًعىل أال يكرره األب وهو غاضبا، ويجب أن يقـرب قـدر املسـتطاع بـني لحظـة 
توقيع العقاب واللحظة التى ارتكب فيها الطفل الخطأ الذى نعاقبه من أجلـه 

 . عىل ذاكرة الطفل أن تربط بني األمرينبحيث ال يستعىص

رضورة التفريق بني عقاب ناتج عن فشل الطفل والتعلم والعقاب النـاتج عـن   -7
ـه ـي مـعـني أو ـسـلوك إيـجـايب مرـغـوب فـي ـل ـعـن ـسـلوك أخالـق . ـخـروج الطـف

فاستخدام العقـاب البـدىن أو املعنـوي عنـدما يخطـئ الطفـل ىف الـتعلم غـري 
ظهر الطفل سـلوك الالمبـاالة أو الكسـل املتعمـد أو مقبول وإمنا يقبل عندما ي

 .اإلهامل
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عدم توبيخ التلميذ عىل انفراد وحجزه ىف املدرسة ألداء العمل الذى مل يقم به  -8
ولـيس مـن الحـزم طـرده مـن . ىف املنزل، ومعاقبته بإصالح اليشء الذى أتلفـه

قوبـة عادلـة املدرسة أو حرمانه من التعليم، وعىل أى حال يجب أن تكون الع
ومالمئة والنتيجة الطبيعية أن تكون مناسبة للتلميذ وذنبه مؤديـة لإلصـالح ىف 

 .الرتبية والتهذيب وأن تكون غري مرضة بالجسم والعقل

ًوتربويا ليك يكون للعقاب نتيجة يجب أال يلجأ إليـه املعلـم إال عنـد الرضورة، 
مونه، ورمبا ال يكرتثـون للقسـوة فاألطفال ال يبالون بعقوبة املعلم إال إذا كانوا يحرت

أو السخرية بهم، فيجب أال يستعمل العقاب إال عند الرضورة القصوى ىك ال يفقـد 
ًقيمته، فإذا أسئ استعامله كان ضارا مثلام نستخدمه بروح رشيرة بأن تشد التلميذ 
من شعره، أو ترضبه عىل أذنه أو رأسه، فإن هذا العقاب يرض بالتلميذ، وليس مـن 

كمة معاقبته باالستهزاء بـه وسـبه ونـداؤه بـاملعتوه أو املجنـون مـثال، أو حتـى الح
. األحمق، وأن املعلم الذى يلجأ إىل هذه الوسائل يفقد احرتامـه وثقـة تالميـذه بـه

ناهيك أنه عند معاقبة الطفل عىل سلوك غـري مرغـوب فيـه يجـب تشـجيعه عـىل 
ذلـك مـن منطلـق أن العقـاب إصدار استجابة مرغوب فيها ثم تعزيزه عليها بعـد 

يفـقـد قيمـتـه وال يحـقـق الـهـدف الرتـبـوي مـنـه إذا مل ـيـؤد إىل ـحـذف اـسـتجابة أو 
 .إضعافها

 
 السياق األرسى الداعم إلساءة األطفال

إن األطفال الذين نشئوا ىف بيوت تتسم بالعنف واإلساءة تعلموا أن ينظروا إىل 
لقـد .  ويـة اإلقـدام واملحاولـةاألمور من زاوية الخضوع وتعلم العجز، وليس من زا

تعلموا أن يركزوا عىل حاجات والديهم وحاالتهم املزاجية بدال مـن أن يركـزوا عـىل 
ًحاجاتهم هم وذلك خوفا من العقاب، والطلبة املنحـدرين مـن األرس املسـيئة رمبـا 
يكونوا عدوانيني نحو أقرانهم ولكنهم يكشفون عـن الخـوف عنـد االسـتجابة للـوم 

ميهم وتظهر عادة أعراض مثل بلل الفراش والكوابيس والشـكاوى مـن وتوبيخ معل
األألم الجسمية النفسية عند األطفال الصغار الـذين تعرضـوا لإلسـاءة ورمبـا يكـون 
لدى هؤالء األطفال قلق شديد حول أى نوع من أنواع الفشل، ولذا فإنهم ينكصون 

و محاوالت جـادة مـع إىل الوراء ويحجمون عن محاولة خوض أية خربات جديدة، أ
مواد أكادميية متحدية، رمبا لكونهم تعلموا العجز وأدركوا من كرثة اإلساءة أنهـم ال 
ميتلكون مقومات النجاح والتحكم ىف األمور، والجدول التايل يوضح بعـض السـامت 

 .األرسية واملجتمعية والثقافية املرتبط باإلساءة لألطفال
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 (    ) جدول 
  واملجتمعية والثقافية املرتبط باإلساءة لألطفالبعض السامت األرسية

 الوصف السامت

اضطراب نفيس، يتضـمن تاريخـه أذى وإسـاءة عنـدما كـان طفـال،  سامت الوالدين
يدرك أهمية التأديب القايس والجسدي، يرغبون ىف إشباع حاجاتهم 
االنفعالية غري املشبعة من خالل األطفال، لديهم توقعات العقالنية 

أقـل (وكيات الطفل، غالبا ما يكون الوالـدان صـغار السـن حول سل
 .ويتسمون مبستويات منخفضة من التعليم) سنة30من 

تعاىن األرسة من انخفاض املسـتوى االجتامعـي واالقتصـادي الفقـر،  سامت األرسة
، تعاىن عزلـة اجتامعيـة، homelessnessوأحيانا تكون أرسة مرشدة 

ب األب، تحركـات متكـررة عـرب وتعاىن األم من أذى جسدي من رض
 .األماكن، أرس مزدحمة وكبرية الحجم، نقص ىف العمل الثابت

يعاىن املجتمع عزلة اجتامعيـة، وحـدائق ومتنزهـات قليلـة، مراكـز  سامت املجتمع
 .عناية صحية قليلة

ـاليب لـحـل  الثقافة ـوة الجـسـدية والعـنـف كـطـرق وأـس ـة الـق ـزز الثقاـف تـع
 .املشكالت

 
باء الذين تعرضوا لسوء املعاملـة ىف طفـولتهم، واتصـف آبـاؤهم وقد يكون اآل

بالقسوة والعنف ىف معاملتهم مييلون إىل سـوء معاملـة أطفـالهم، وأن األرسة التـي 
تسودها الخالفات الزوجية والعنف األرسى أو انفصل فيها الوالدان عن بعضـهام أو 

ـاء فيـهـا يـعـانون ـمـن اـضـطرابات نفـسـية ويتـعـاطون الك ـحـول واملـخـدرات أن اآلـب
كام أن الزواج املبكر وعـدم .  واملعزولون اجتامعيا مييلون إىل إيقاع األذى بأطفالهم

 يزيـد مـن سـوء معاملـة - وبالتايل نقص قدرتهم عىل رعاية أبنائهم-نضج الوالدين
الوالدين لألطفال، ووجدت بعض الدراسات أن سوء املعاملة األطفـال يحـدث أكـرث 

ًى االقتصادي واالجتامعي املتدين ويؤثر سلبا عىل األداء املعريف ىف األرس ذات املستو

فأولياء األمـور الـذين يسـيئون ) 2002فوقية راىض، (للتالميذ عىل اختبارات الذكاء 
 .ويهملون األطفال قد يكونوا قد مروا بنفس الظروف ىف طفولتهم

  وـمــن (Miller,1991)وىف كتابـهــا تحـطــيم ـحــائط الـصــمت تـقــول ميلـلــر 
 ل دراستها للنزعات التدمريية عنـد زعـامء وقـادة التـاريخ مثـل هتلـر وسـتالني خال
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ونيـكـوالىت شاوشيـسـكو أن ـهـؤالء يفـضـلون رؤـيـة مالـيـني اـلـبرش وـهـم يقتـلـون أو 
يعذبون وعند الكشف عن رس من أرسار طفولتهم البائسـة املضـطربة، وبالتحديـد 

ألن األب يف مرحلـة الطفولـة إحساسهم بالدونية وضآلة الذات أمام سلطة األهل، و
هو مصدر السلطة الوحيدة واألول، فإن العقاب الذى ميارسـه ضـد الطفـل يسـبب 
ًشعورا بالحرج والعار، ويكرب الطفل وتكرب معه شهوة التدمري لكـل مـا حولـه ومـن 

هـى أن طفولـة : حوله، وتخلـص ميللـر إىل حقيقـة بسـيطة ومرعبـة يف أن واحـد 
 .أن تنقذ العامل من الرشور والتدمري والخرابسعيدة حرة كان بإمكانها 

 إىل أن مامرسة الوالدين الرضب القايس ما هـو (Green, 1981)وذهب جرين 
فهو إذن يؤكد عىل مبدأ . إال ميكانيزم دفاعي واضح نشأ عن معاناتهم من الحرمان

ء استمرارية الدائرة الخبيثة لإلهامل وسوء املعاملة من جيل آلخـر، ويـرى أن هـؤال
الضحايا يتعاملون مع البيئة من منظور الخـوف وإدراك عـدم القـدرة عـىل التـأثري 

 .فيها، واعتقاد ىف عجز الذات عن التأثري ىف األمور

 مـا يؤكـد أن هـؤالء األطفـال تظهـر علـيهم (Cooms, 1986)وقـدم كـومس 
أـعـراض ـضـعف تـقـدير اـلـذات واالـضـطراب اإلدراىك والعدوانـيـة املرتفـعـة والقـلـق 

سحابية وتفضيل عدم بذل الجهد وإدراك تدىن الصفات اإليجابية املوجـودة ىف واإلن
 .الذات وىف النهاية العجز

ـة ـضـغوط اقتـصـادية  ـالىت يقـعـن تـحـت طائـل ـدات اـل ـات الوحـي ـكـام أن األمـه
واجتامعية وكذلك األمهات الوحيدات الالىت يعانني مـن مـزاج مكتئـب، وهـم أكـرث 

 كالتدليل الزائد والعقاب الجسدي، ففى مثل تلك ًلجوءا إىل األساليب غري الصحيحة
الظروف تزداد احتامل املشكالت السلوكية لدى األطفـال ال سـيام إذا انـدمجوا مـع 

 .أقران السوء

وتوثق دراسة الحاالت واملسح النفيس الشامل ألوليـاء األمـور الـذين يسـيئون 
 : ألطفالهم الصفات التالية

 .امعي واالعتامد الدائم عىل الغريعدم النضج االنفعايل واالجت  - 
 .ال ميكنهم اإلحساس بالرسور واملتعة ىف الحياة  - 
 .ًمدركاتهم مشوهة متاما حول مفاهيم األبوة واألمومة والطفولة  - 
 .عدم القدرة عىل فهم حاجة الطفل  - 
 .ضعف وتشوه تقدير الذات لديهم  - 
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للرتبـيـة وـتـفىش أـسـلوب الرتبـيـة االعتـقـاد الـشـديد ىف قيـمـة العـقـاب كوـسـيلة   - 
 . العقاىب

 .عدم قدرتهم عىل مشاركة أطفالهم بشأن حاجاتهم النفسية  - 
 .العزلة عن صور الدعم االجتامعي وعدم االستفادة منها  - 
 .مستويات عالية من الضغوط البيئية مثل املشكالت املالية واملشكالت الطبية  - 
 .لدى، والبناء العشوايئ لألرسةمستويات مرتفعة من الرصاع الوا - 
 .الخضوع ىف العالقات الزوجية/ وجود منط السيطرة   - 
 االفتقار إىل املستويات املناسبة من االتصال الجسمي من أى نوع   - 

وتعد تلك األرس بؤرة تعذيب ومصـدر للضـغوط النفسـية التـى ال تطـاق، مبـا 
 ).2002َّ الوهاب كامل، عبد(يؤدى إىل ارتفاع نسبة املجرمني ىف املجتمع 

 
  )2( والعجزاملتعلم )1(معاناةاألطفال من الحروب : القضية الخامسة

رـغـم أن كـثـري ـمـن الـنـاس يتطلـعـون لـعـامل يـسـوده الـسـالم، ال ـتـزال الـحـروب 
فهناك اآلن أكرث من عرشين حربـا . ًوالرصاعات تشكل جزءا من واقع حياتنا اليومية

، والرصاعات مازالت تتفاقم ىف أجزاء كثـرية مـن تدور رحاها ىف مختلف بقاع العامل
إفريقيا، واإليدز مازال يحصد أرواح الكثري، وعدم احرتام حقوق اإلنسان واالحـتالل 

 عىل سبيل املثال وبينام نحن نتحدث األن فقد حرصت -بالقوة مازال ىف عامل اليوم 
االحتالل، وىف أوروبا الحرب عىل العراق أرواح األبرياء، والفلسطينيون مازالوا تحت 

مازال التطهر العرقى املرعب ىف البلقـان، والرصاع بـني الكاثوليـك والربوتسـتانت ىف 
ونتيجة لهذا يعاىن املاليني من البرش .. ًايرلندا الشاملية مازال مستمرا إىل يومنا هذا 

أطفاال ورجاال ونساء وشيوخ من الكوارث والحـروب، ويتعرضـون لشـتى األحـداث 
ة التي تؤدى إىل ظهور صدمات نفسية ضـاغطة عـىل املـدى القصـري، واملـدى املؤمل

 . الطويل

 منذ الحرب العاملية األوىل التـي أجريـت عـىل املاليـني مـن -وتشري الدراسات 
  أن -األفراد ىف معظم الدول املتقدمة كربيطانيا وفرنسـا وأملانيـا والسـويد وأمريكـا 

 

                                                           
كارثة سببها اإلنسان تؤثر عىل النظم القامئة وتوجد حالة من حـاالت التـوتر الجامعـي : الحرب  -1

طـر تؤدى إىل خسائر برشية ومادية، فضال عن النظرة السـلبية إىل وقـائع األمـور والتحسـس بخ
املوت واإلعاقة، وترهق هذه العوامل مجتمعة كاهل الفـرد، وتضـعف بالتـايل قـواه ىف املقاومـة 

 .والتكيف
نتيجة للحرب هربت إىل معسكرات الالجئني اإلثيوبيـة مـع عـائلتي حيـث واجهنـا مشـكالت ال   -2

ا صـفر تصدق، واجهنا املرض وسوء التغذية، ونقص الدخل وهو لن ننساه بقية حياتنا، لقد عـدن
 ).رجل مسن من الصومال(اليدين 
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 قـد أصـيبوا باضـطرابات نفسـية واجتامعيـة الغالبية العظمـى مـن هـؤالء األفـراد
وقد اختلفت نوعية اإلصـابة املرضـية بـاختالف نوعيـة الكـوارث . وأرسية وسلوكية

والشعوب والشخصيات والحضارات والثقافات، عىل سبيل املثـال ينـترش االرتجـاف 
عـدة الهستريى بني الجنود األملان أثناء الحرب العاملية األوىل، وأن اإلصابة بقرحة امل

محمد النابلىس، (٪ بني الشعب اإلنجليزي أثناء الغارات األملانية 40قد زادت بنسبة 
ًوأجمع كثري من الباحثني أن معايشـة خـربات الحـرب تـرتك أثـارا نفسـية ال ) 1992

ًتزول بانتهاء الحرب، بل تظل كامنة وترتاكم لتفرز كثريا مـن االضـطرابات النفسـية 
 .(Hobfoll, 1996; Gwaltny, 1987)والسيكوسوماتية 

وظهر ما يسمى بصدمات الحروب النفسية عىل األطفال والتي أدت إىل قتل 
أكرث من مليون ونصف املليون من األطفال، وحـدوث إعاقـات بدنيـة ألكـرث مـن 
أربعة ماليني آخرين حيث برتت أطرافهم أو أتلفت أدمغـتهم، أو فقـدوا برصهـم 

ة واألسلحة الناريـة والتعـذيب، وبسـبب وسمعهم نتيجة للقصف واأللغام األرضي
الحرب والعنف يوجد خمسـة ماليـني طفـل يف مخـيامت الالجئـني، باإلضـافة إىل 
اثني عرش مليون آخـرين أصـبحوا بـال مـأوى، وجـرى اختطـاف أعـداد أخـرى ال 
ًـتـحىص ـمـنهم، واكرـهـوا ـعـىل أن يـصـبحوا رقيـقـا أو ـخـدما أو حامـلـني أو جـنـودا ً . 

ملاىض ال تـزال حـروب تعتـرب مـن اخـرتاع القـرن العرشيـن ويف تسعينيات القرن ا
  وىف الحـرب العامليـة األوىل كانـت )1(ً حربا تدمر حياة األطفال 40يتجاوز عددها 

 

                                                           
ًىف الوقت الذى يدفع فيه الجميع تقريبا مثـن الحـرب، فإنهـا تنـزل الـدمار باملكـان وتزيـد مـن  -1

أثيوبيـا، (ًوقد عانت مؤخرا أربع من البلدان . األحاسيس باالفتقار إىل األمن الذى يواجهه الفقراء
وذكـرت الجامعـات . النزاعـات املدنيـة والحـربمن ) والبوسنة والهرسك، ورسى النكا والصومال

النقاشية ىف تلك البلدان أن النزاعات املدنية تدمر مصادر الرزق وتزيد من صـعوبة إعـادة بنـاء 
 .ّمقومات الحياة 

. وتتحدث معظم الجامعات ىف أرض الصومال عن كيف تـؤدى النزاعـات إىل االفتقـار إىل األمـن
ال يشعر الفرد أو األرسة أو املجتمع بأى خوف عـىل أرواحهـم، عندما "ّويعرف الناس األمن بأنه 

، ويـقـول كـبـار الـسـن ىف داـجـار ىف الـصـومال، إن األـمـن ـهـو مفـتـاح "أو ممتلـكـاتهم أو ـكـرامتهم
إذا كان هنـاك أمـن، ولـيس هنـاك خـوف، وميكـن للنـاس الـذهاب حيـث األسـواق : "االزدهار 

" حـدود، وال يوجـد خـوف مـن األلغـام األرضـيةملنتجاتهم، وميكن لسيارات النقل عبور كافـة ال
ويعزو الفقراء الكثري مـن املشـكالت الحاليـة لألسـواق التـى تفتقـر إىل املنتجـات والحيوانـات، .

ويقولون إن املوقـف الـذى . والطرق الرديئة واإلنتاج الهزيل إىل حالة عدم االستقرار املشار إليها
ويقـول النـاس ىف . الظـروف االجتامعيـة والسياسـيةًأعقب انتهاء النزاع شهد مع ذلك تحسنا ىف 

قرية كويتا إن العشائر املجاورة قد سـوت النزاعـات فـيام بينهـا، وأن الـروابط بـن العـائالت ىف 
لكن التدمري الهائل للبنية األساسية، مبا ىف ذلك إمدادات املياه، ال يزال يجعـل . القرية قد قويت

  . ًا مجرد البقاء عىل قيد الحياة أمر صعب
ًوقد ال حظ الناس ىف رساييفو، بالبوسنة والهرسك، أن الجميع تقريبـا كـانوا ىف املـاىض ميسـورى    

ولدى عودتهم إىل ديارهم بعد الحرب، واجه الجميـع الواحـد تلـو . الحال ومن الطبقة الوسطي
ون هناك حـوض كنت أعلم أننا لن نجد أثاث بيتنا، لكننى مل أتوقع أال يك: "اآلخر العوز والفاقه 

وىف البوسنة والهرسك فإن أكرث الجامعات التى تعاىن انعدام ."استحامم أو بالط أو مفاتيح إضاءة
وىف فـارس . الحامية بعد الحرب هى األرامل واألطفال الـذين يفتقـرون إىل الشـبكات والحاميـة

إننى نازحة ىف "بالبوسنة والهرسك، تتحدث إمرأة كرواتية شابة باسم كثريات عندما ترصخ قائلة 
 .ًولذلك فأنا وحيدة متاما .ومل يسبق ىل أن تزوجت. ٍمل يعد ىل أحد متبق هنا. مدينتى
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يف الحرب % 50، وارتفعت هذه اإلصابات إىل %5اإلصابات من املدنيني وال تتجاوز 

معظمهم % 80 لتصل إىل العاملية الثانية، ثم ارتفعت مع اقرتاب نهاية القرن املايض

 .من النساء واألطفال

 طفـل ميوتـون يوميـا نتيجـة 40.000ًومام يزيد األمر سـوءا هنـاك مـا يقـرب 

الحرمان سـواء بسـبب الفقـر أو املجاعـة أو األمـراض أو الكـوارث الطبيعيـة التـي 

 مليون طفل ماتوا نتيجة هذه املجاعات واألمراض 150تسببها الحروب، وما يقارب 

وب خالل العقد املايض فقط، وأصيب مليون طفل بإعاقات عقلية أو جسدية والحر

 ).2000فاطمة نذر، (

 ميرون بخربات مختلفة، تختلف هذه الخربات من - نتيجة للحروب -فاألطفال 

بلد آلخر، حيث مـن األطفـال مـن يحمـل السـالح، ومـنهم مـن يتعـرض للخطـف 

، ومـنهم مـن يتجـرع مـرارة والتعذيب، ومنهم من يشاهد مرصع قريب أو صديق

الحرـمـان والبـعـد ـعـن أرسـتـه وأـصـحابه، وـمـنهم ـمـن يتـعـرض للقـصـف وأـصـوات 

الرصاص،ومنهم من يشاهد األشالء املمزقة عىل شاشة التلفزة، تؤثر هـذه الخـربات 

عىل مظاهر كثرية مـن منـو األطفـال، مثـل األمـراض النفسـية كاالكتئـاب والسـلوك 

ختلفة للحرب يدرك الطفل ىف النهاية أنـه ال حـول لـه العدواين، وبتكرار الخربات امل

وال قوة، وأنه أحاث خارجة عن نطاق تحكمه وتحكم الراشدين مـن حولـه، وعليـه 

 .واكتئابه. يعلن عجزه

% 45 أن (Elizur & Kaffiman, 1982)وىف هذا الشأن وجد اليزور وكوفامن 

ممن تـرتاوح أعامرهـم بـني )  من الذكور17 من اإلناث و 8(ً طفالً إرسائيليا 25من 

ًالسنة وعرش السنوات وممن فقدوا آباءهم ىف حرب أكتـوبر يعـانون آثـارا نفسـية 

باإلضافة إىل التـأثري السـلبي .  ومشكالت سلوكية أثرت يف توافقهم األرسى واملدرىس

لهذه الخـربات عـىل اتجاهـات األطفـال نحـو املجتمـع، وعـىل عالقـاتهم ببعضـهم 

 ، )1993يف مـنـى مقـصـود، فاطـمـة ـنـذر، ( العاـمـة للحـيـاة اـلـبعض، وـعـىل نـظـرتهم

 وعىل النمـو الـنفيس االجتامعـي لألطفـال كالسـلوك العـدواين واالكتئـاب، وتشـوه 
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معارف الطفل واختالل إدراكاته لألحداث، وإدراك تدىن صفاته اإليجابية، ومعاناتـه 
إدراك قلـة من انفعاالت شديدة، واضـطراب مسـلكه األخالقـي ومنـوه، ونقـص، أو 

أمـرية ( وزيـادة املخـاوف لـدى األطفـال (Molluca, 1987)حيلتة وتعلمه العجـز 
أضف إىل ذلك تأثري الحرب عىل الطفـل واملجتمـع السـكاين بشـكل ) 1992الديب، 

مفاجئ وتراكمي حيث قد يكون الطفل ضحية مبارشة للعنف ليتأثر بـه، فمراقبتـه 
العنف املبارش، والعجز النفيس يف مواجهة للعنف ذات تأثري فعال عليه يشابه تأثري 

الحوادث نتيجة تعرض الطفل أو الفرد لحالة مفاجئة تهدد أمنه وسـالمته، ويرافـق 
 .ذلك خوف مستمر ىف التعامل مع األشياء

وىف هذا الخصـوص أجريـت أبحـاث عديـدة حـول األطفـال الربيطـانيني إبـان 
 أثبت كل بحـث اآلثـار (Badman, 1944; Gerord, 1943)الحرب العاملية الثانية 

السلبية املختلفة للحرب عىل صحة األطفال النفسـية وأفـادت النتـائج أن انفصـال 
األطفال عن والديهم ومغـادرتهم ملنـازلهم نتيجـة لظـروف الحـرب كانـت السـبب 

فوضع األطفال االتكاىل هذا ميليـه .  املحوري للمشاكل النفسية لدى هؤالء األطفال
م وتعلمهم للعجز، واعتقادهم يف عدم جدوى جهـودهم، فهـم ضعفهم وقلة حوله

 بكـل مـاىف هـذه الكلمـة مـن -مرتبطني بالراشدين من أجل البقاء عىل قيد الحياة 
ـدا لبـقـائهم أيـضـا -معـنـى  ـه تهدـي ـديهم وـسـعادتهم يروـن ـد لرـخـاء واـل ـة تهدـي ً وأـي ً 

 )1993ىف منى مقصود، (

غـارات الجويـة خـالل الحـرب وىف ذات املجال فإن األطفال الـذين تعرضـوا لل
العاملـيـة الثانـيـة أـكـرث عرـضـة ـمـن الراـشـدين للمعاـنـاة ـمـن االـضـطرابات العاطفـيـة 
والعوامل األكرث أهمية ىف التنبؤ باملشاكل النفسية لدى الطفل هى االنفعـال الـذى 
يبديه األهل أمام أطفالهم، وتفاوت واقعية التهديد باملوت، حسـب قـرب القصـف 

فل للدمار، ومـن ثـم تعاظمـت أهميـة نقـل األطفـال بصـحبة ومدى مشاهدة الط
هـذا هـو حـال . ًأمهاتهم إىل مناطق أكرث أمنا حامية لهم من االضـطراب العـاطفي

الضحايا من املدنيني واألطفال يف العامل، أما بالنسبة لألقطار العربيـة بشـكل خـاص 
بـارشة وغـري فقد تعرضت أطفالها هـي األخـرى ألمل ومعانـاة الحـروب ونتائجهـا امل

املبارشة عىل شعوبها حيث خلفت وراءها خربات قاسية ودمـار ومـآيس ومرشديـن 
 . ومهجرين عاىن فيها املدنيون اشد معاناة وما زالوا يعانون

 وتعد لبنـان البلـد العـريب الـذى متكـن البـاحثون مـن دراسـة اآلثـار النفسـية 
 حسـب بـل انتهكتـه للحرب عـىل األطفـال،ومل يكـن لبنـان عرضـة الجتيـاح دويل ف

 حرب أهلية وبخالف الحـروب العربيـة اإلرسائيليـة املاضـية، كـان القتـال ىف لبنـان 
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لـذا تركـزت الدراسـات امليدانيـة حـول ردود . ًمركزا حول املناطق املدنية والسكنية
أفعال األطفال الذين يعيشون ضمن مناطق القتال، ولقد أفـاد البـاحثون عـن رضر 

األخالقـيـة لألطفـال اللبـنـانيني اـلـذين تعرضـوا ملـشـاهد القـتـل، الجوانـب املعرفـيـة و
وانخفاض االستدالل العقىل األخالقي عـىل نحـو واضـح مـن خـالل منـوذج كـولربج 

 .للتفكري األخالقي

وركزت الدراسات اللبنانيـة األخـرى عـىل ردود األفعـال السـلوكية والعاطفيـة 
ً يف لبنـان أبـدوا قلقـا أكـرث لألطفال بعد تعرضهم لظروف الحرب، حيث إن األطفال

.  عند التعرض القريب ملعارك بني الجيش السـوري واملليشـيات املسـيحية اللبنانيـة
وىف دراسة عن مستويات القلـق لـدى األطفـال بعـد التعـرض للقتـال، تـم مقارنـة 

ًطفال درزيـا مـن املوجـودين ) 113(ًتلميذا من الدروز امللتحقني باملدارس، و) 153(
يبدون سـامت قلـق ) سنة11-10( وقد أفاد الباحثون أن أطفال املالجئ ىف املالجئ،

 أضـف (Day & Sadek, 1982))  سنة8-7(ًأكرث من األطفال الذين يصغرونهم سنا 
إىل ذلك العدوانية التي تظهر عىل ترصف األطفال اللبنانيني الذين يشاهدون هـذه 

 أن التعرض للعنـف ىف األفـالم العدوانية ىف الربامج التلفزيونية حيث أفاد الباحثون
زاد من السلوك العدواين للذكور اللبنانيني لكنه مل يزد من ذلك السلوك لدى اإلناث 

(Day & Ghandour, 1984)  . ــود ــى مقـص ــرت مـن ــياق أـج  وىف ذات الـس
دراسة حول أثر خربات الحروب عـىل النمـو الـنفيس االجتامعـي لألطفـال ) 1993(

رفة املؤثرات الوسيطة كـاملوارد األرسيـة والهويـة الوطنيـة الكويتيني واللبنانيني ومع
لألطفال عىل النمو النفيس االجتامعي خالل الحـرب، وبتطبيـق املقـاييس املختلفـة 
أظهرت الدراسة أن خربات الحرب التى مر بها األطفال الكويتيني واللبنانيني جـاءت 

 ووظيفـة األب مختلفة مـن حيـث العـدد والنـوع تبعـا ملتغـريات العمـر والجـنس
واملستوى التعليمي لألم، واملنطقة السكنية لـألرسة، عـالوة عـىل وجـود عالقـة بـني 
متغريات عدد أحداث الحرب، وأمناط خربات الحرب وموارد األرسة والهوية الوطنية 
وأعراض الصـحة النفسـية، ورد الفعـل االجهـادى ملـا بعـد الصـدمة، والقـدرة عـىل 

ود تفاـعـل ـبـني بـعـض الخـصـائص الدميوجرافـيـة التكـيـف ودـلـت النـتـائج ـعـىل وـجـ
، وخـربة التعـرض )كالجنس والطبقة االجتامعية واملوارد األرسية، والهوية الوطنيـة(

 .للحرب من حيث العدد والنمط

أشكال العنف التي يتعرض لها األطفـال مثـل تـدمري  ًوىف فلسطني خصوصا تتنوع
 اس وسـعيهم للخـري وتحطـم أسس منوهم السـليم، ويجعلهـم ال يـأمنون بطبيعـة النـ

 ثقتهم بأمن وسالمة حياتهم، باإلضـافة ملـا تعـاين فئـة كبـرية مـنهم نتيجـة لوجـودهم 
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ًالطبيعي يف أماكن تحرمهم فرصا مالمئة من الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليميـة 

والرتبوـيـة والنفـسـية واالجتامعـيـة، وحـتـى أحياـنـا ـمـن ـسـد حاـجـاتهم البيولوجـيـة 
وبسبب نقـص أو . ألمر الذي يرتكهم عرضة لتأثريات هذه العوامل البيئيةكالطعام، ا

عدم املعرفة والخربة واملهارات واإلمكانيات الرضورية ملواجهة تحديات الحياة لدى 
األطفال، فغالبيتهم يشعر ويتعلم العجز من جراء مثل هذه التجارب األليمة، فضالً 

 .م بسبب مشكالت عدم الرتكيزعن تدهور تحصيلهم األكادميي لدى غالبيته

وىف هذا الجزء مـن العـامل يتعـرض األطفـال ألقىص درجـات القسـوة والعنـف 
وعدد األطفـال املعتقلـني . والسجن واالعتقال بشكل غري مسبوق إال ىف فرتة النازية

 طفل أقـل مـن 500 يزيد عىل 2000واملحتجزين ىف السجون اإلرسائيلية خالل عام 
  ـسـنة 18اء ىف االنتفاـضـة األـخـرية ـمـن األطـفـال أـقـل ـمـن  ـسـنة، وـعـدد الـشـهد18

 طفـال، إن أيـا مـن هـؤالء األطفـال الـذين 4435وعدد الجرحـى ) ً طفال شهيدا89(
سقطوا ضحايا لهذه الهجامت الدموية الرشسة مل يرتدى زى الجنديـة أو شـعاراتها، 

 دبابـاتهم ًومل يشكل أي منهم تهديدا لحيـاة الجنـود اإلرسائيليـني املحصـنني خلـف
لقد طالت يد املـوت اآلثـم مدارسـهم ومالعـبهم ومسـاكنهم .ومدافعهم وطائراتهم

وكذلك وهم بني أحضان أمهاتهم، وتبـني مـن دراسـة آثـار العنـف االرسائـيىل عـىل 
، %94األطفال الفلسطينيني أنهم قد عانوا من اضطرابات نوم بعد االنتفاضة بنسبة 

ـمـنهم ـبـأنهم بحاـجـة للـشـعور % 56اب ـمـنهم يـشـعرون ـبـالخوف، وأـجـ% 88وأن 
 ).2001ميسون الوحيدى، (باألمان 

ًكام تعرضت بعض األطفال ألرضارا نفسية نتيجة الحرمان الفجايئ مـن العائـل، 
ـاتهم  ـتهم ـضـغوطا نفـسـية ـشـديدة ـعـىل أعـصـابهم، واـضـطرابات حـي ًحـيـث واجـه

ـم ا ـادة قـض ـة وـع ـالم املزعـج ـوم واألـح ـطرابات الـن ـة، أدت إىل اـض ـافر االنفعالـي ألـظ
والعصبية عىل وجوههم والذعر عنـد سـامع األصـوات العاليـة املشـابهة للطلقـات 

واضطراب سلوكهم وزاد عندهم العناد والالمبـاالة والسـلبية، وإدراك عجـز . النارية
التأثري ىف األمور، والحرمان من إشباع الحاجات النفسـية كالشـعور بـاألمن والحـب 

للعب بسبب اختفاء كافة األنشطة، مـام أدى إىل كذلك حرم الطفل من ا.  واالنتامء
االنزواء داخل املنزل، وكام حرمهم من إشباع الحاجات إىل التقدير واالستحسان من 

 .األخرين

وىف الوقت نفسه فإن هذا القمع يشعرهن بالعجز مام يزيد من لـديهم املعانـاة 
ن حتـى التعبـري النفسية، ألنهم أصحاب واملعتدى يغتصب كل ممتلكاتهن وال يستطع

ـالعجز يتـضـمن أـعـراض االـضـطراب املـعـريف واالنفـعـايل   ـعـن مـشـاعرهن، والـشـعور ـب
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والدافعى والذي يكون مصدرها تكرار التعرض لألحداث واملواقف التي ال يستطعن 
التحكم فيها، ولقد أظهرت نتائج البحوث الحديثة حـول العجـز املـتعلم أن الكثـري 

فية تتوسط نوع وشدة ردود فعـل األفـراد لألحـداث من املتغريات الشخصية واملوق
الـتحكم املـدرك : التى ال ميكن التحكم فيها والشعور بالعجز مـن هـذه املتغـريات 

ًومن عوامل الشخصية أيضـا مـا إذا كـان الفـرد سـيواجه هـذه األحـداث . قوة األنا
، ىف هـذه  له، وعلية االستسالم والخضوع للقدريةًالضاغطة بتحد أم أن فيها تهديدا

ـة األوىل  ـا ىف الحاـل ـة ـيـدرك نفـسـه ـضـعيف وـضـحية، أـم التـحـدي والـصـالبة (الحاـل
ًفيتضمن قدرا من املقاومة ولـو املقاومـة النفسـية، ويصـبح مـن العسـري ) النفسية

الشعور بالعجز ىف هذه الحالة ألن مجرد املقاومة النفسية وعدم االستسالم ملشاعر 
ًالضعف والعجز يعد نجاحا وانتصارا  . عىل املعتدى، ولو عىل املستوى النفيسً

أما املتغريات املوقفية التى تتوسط بني إدراك العجز واألحـداث التـى ال ميكـن 
مقدار التعرض لألحـداث الضـاغطة، وهـذا مـا أخـربه األفـراد الـذين : التحكم فيها 

تعرضوا لخربة حرب الكويت من خالل تعبرياتهم التى تدل عىل عدم حسم املوقف 
الـسـكوت وتحـمـل اإلهاـنـات (و) الهـجـوم واـلـدفاع ـعـن اـلـنفس وـلـو ـبـالكالم (ـبـني

وهذا الرصاع النفيس قد يخربه الكثري من األفراد ىف مثل هذه ) والحفاظ عىل النفس
الكوارث والظروف الضاغطة، وهذا الشعور يجعل الفرد يحاول إيجاد تفسـري كـاف 

الجديدة والقادمة، مام يسـاعده ًلخربته ليصبح قادرا عىل التوصل إىل معنى لحياته 
 .عىل التخفيف من حدة الرصاع أو حله

وىف هذا الشأن يـأيت التـأثري العميـق للحـروب والرصاعـات ىف نفـوس األطفـال 
نتيجة ما أشار إليه علامء النفس من أهمية فرتة الطفولة املبكرة والخربات املتصـلة 

ة ىف بنـاء شخصـية اإلنسـان، بها عىل بناء شخصية الطفل، وأهمية العوامل املوقفيـ
ًحـيـث ذـكـر العـلـامء أن ـمـا مـيـر ـبـه الطـفـل ىف ـهـذه املرحـلـة ـيـرتك أـثـرا ـشـديدا ىف  ً
ًنفسيته،ومن الطبيعي أن الحروب يكون وقعها عىل املجتمع وأفراده وقعـا شـديدا 

يرتج له املجتمع، فتتغري الظروف الرتيبة التى متـر بهـا وتتحـول إىل ظـروف طارئـة 
 الرسيعة وعدم االستقرار، مبعنى أن هذه املواقف شـديدة الوقـع تتصف بالتغريات

ًعىل اإلنسان خاصة إذا كانـت مواقـف حـادة وطويلـة املـدى تـؤثر تـأثريا كبـريا ىف  ً

شخصيته خاصة إذا مر اإلنسان بهذه املواقف، وهـو ىف مرحلـة مبكـرة مـن عمـره، 
لـدين كلهـا تـرتك ومن هذه املواقف ظروف املجاعة واملوت ومواقف اليتم من الوا

ًأثرا نفسيا ىف نفسية اإلنسان، ومن الطبيعي أن يكون من هذه املواقف الحروب ً. 
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ًولعل التأثري القوى للحروب بالنسبة لألطفال يأيت أيضا مـن فقـدان اإلحسـاس 

باألمن، ومن املعروف أن اإلحساس بـاألمن هـو أحـد الحاجـات النفسـية األساسـية 
إىل الخوف الذى يعاىن منه الطفل سواء عرب عنه، أو مل لألطفال، وتؤدى هذه الحالة 

تتح له فرصة التعبري عنه، ويؤدى إىل القلق والتوتر ىف سـن مبكـرة، ويضـاعف مـن 
ـهـذه الحاـلـة أن الكـبـار عـنـدما يخـتـربون موـقـف الـحـروب يـسـتطيعون بـخـرباتهم 

التنبـؤ السابقة أن يفكروا بطرق تجعلهم أكرث اطمئنانا كأن تكون لديهم قدرة عىل 
بعدم استمرار الحرب، وقرب التوصل إىل اتفاق سالم، أو وقف إطـالق النـار، أو مـا 

 .شابه ذلك

أما الطفل الصغري فإن خرباته ومخزونه املعريف ومستوى تفكـريه ال ميكنـه مـن 
متثل املوقف واستيعابه والوصول إىل استنتاجات مطمئنة، ولهذا فهـو يعـيش خـربة 

ًذا بخـالف الرعـب الـذى يعـيش فيـه األطفـال تـأثرا قلق وخوف أكرث من غـريه هـ

بأحوال الكبار أو كلامتهم أو مناقشاتهم، فبعض الكبار تزداد درجة قلقهم وبعضهم 
األخر يرتعبون أو يرتعشون، والفريق الثالث ال يكف عن الكالم عـن الحـرب طـول 

 التـي تظهـر ًالوقت، والرابع يعرب دامئا عن مخاوفه بالكالم أو بغريه مـن التعبـريات
عىل الوجه، أو مختلف حركات الجسم، وينتقل كل هـذا إىل الطفـل الصـغري الـذى 

لقد . يستطيع أن يالحظ الكبار ويتأثر بهم رمبا بطريقة أعمق مام يعتقد الكبار فيه
نقل كثري من الكبار الرعب إىل األطفال بالنظرات حتى أصبح تـأثر الصـغري بـالكبري 

ًأمرا حتميا، كام لو كان  .  نوعا من العدوى،عدوى القلق والخوف، والشعور بالعجزً

بأن اهتزاز البيئة االجتامعية التـي يعـيش ) 1998(ويقول سعد الدين إبراهيم 
فيها الطفل كان عنيفا، ذلك أن املعاناة النفسية والهزة الوجدانية التى عاشها الكبار 

وإذا كـان . انية لألطفالىف األرسة أثرت عىل عملية إشباع الحاجات النفسية والوجد
الكبار قد حاولوا تربير مخاوف أطفالهم بإظهار املزيد من الحب فإن رصـيد القلـق 
الكبري الذى كان يعاىن منه الكبار مل يسمح لهم أن يخففوا مشاعرهم الحقيقية عن 
الصغار، إذ عكست نظـراتهم وعيـونهم وأحـاديثهم وعصـبية سـلوكهم املخـزون ىف 

قد يرجع التأثري القوى للتجارب القاسـية عـىل األطفـال مقارنـة و. النفس من القلق
بالكبار إىل نقص مهارات مواجهة الضغوط ووسائل الدفاع بوصفها أساليب للتوافق 

 .مع املواقف الضاغطة وعواقبها

ولذا ينبغي أن يعمد الكبار إىل تقديم العون لألطفال من خالل الخربة والدراسـة 
 فاألطفـال عـىل عكـس مـام .  الصدمة ىف مقتبل حيـاة الفـردوإعادة تفسري وبناء تأثري

 بـسـهولة " ينـسـون " ـهـو ـشـائع، ليـسـوا أـكـرث مروـنـة ـمـن الكـبـار بـسـبب عـمـرهم وال 
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بالرغم من أنهم رمبا يتوقفون عن الكـالم عنهـا . الخربات السيئة التي يتعرضون لها
ً األطفال اضطرابا ىف الفرتة ًمراعاة للكبار، أو إذعانا لرغباتهم وتوقعاتهم، وإذا مل يبد

التالية مبارشة للصدمة، إال أن ذلك ال يعنـى اختفـاء تـأثري الصـدمة، بـل قـد تنشـأ 
عندهم مشكالت ىف مراحل تالية من العمر؛ فهـم لـن يتخلصـوا برسعـة مـن تـأثري 
الصدمة، عىل الرغم من أنهم قد يزاولون جوانب من حياتهم ونشـطاتهم العاديـة؛ 

 .(Seligman, 1998)م بانتقالهم من مرحلة عمرية إىل أخرى ولن تحل مشكالته

ومن الحاالت النفسية املعروفة أثناء التعرض لظروف الحـرب حالـة اضـطراب 
 التـي تعـرف اختصـارا Posttraumatic stress disorderضغوط ما بعد الصـدمة 

ن ، وتسـبب اخـتالل االتـزان الـنفيس واإلدراك والتفكـري، وفقـدا)PTSD)1بالحروف 
الشخص التحكم ىف انفعاله، فيظل يف حالة ذهول ورعب، ويستعيد مشاهد القتـال 
الرهيبة وال يقوى عيل الرتكيز أو االستجابة للمحيطـني بـه، وال يسـتطيع النـوم مـن 

 .هول الكوابيس املزعجة رغم ابتعاده عن أماكن القتال

ذي عليـه كام يعود السبب الرئييس يف التعرف إىل هذا االضطراب بالوصف الـ
فلـقـد ـلـوحظ يف الـسـبعينيات،عىل الجـنـود األـمـريكيني . اآلن إىل الـحـرب الفيتنامـيـة

أعراض اضطراب مـا بعـد الضـغوط الصـدمة، وذلـك . الذين شاركوا يف حرب فيتنام
وقـد أثـارت . بعد تسعة اشهر إىل ثالثني شهرا من ترسيحهم من الخدمة العسكرية

 هـو حصـول أعـراض هـذا الضـغط أثنـاء فـاملتوقع. هذه املالحظة دهشة الباحثني
بـل إن بعـض !. املعركة أو بعدها بأيام، وليس بعد انتهاء الحرب بسـنتني أو ثـالث 

 من أولئك الجنود ما يزالون يعانون أعراض هـذا االضـطراب رغـم مـرور أكـرث مـن 
 

                                                           
أي حادثة تكـون " بأنه ) DSM-III-R(يوصف ىف الصورة املنقحة للمرشد التشخييص اإلحصايئ  -1

ه خارج مدى الخربة املعتادة للفـرد، وتسـبب لـه الكـرب الـنفيس وتكـون اسـتجابة الضـحية فيـ
 .متصفة بالخوف الشديد، والرعب، والشعور بالعجز

ًعـددا مـن الدليل التشخيىص واإلحصاىئ الرابـع املعـدل لإلضـطرابات النفسـية " وىف هذا يحدد 
اسـتعادة خـربة : املعامل واملحكات الرئيسة لألطفال الذين يخربون صدمة ويعيشون أزمة منها 

 شـكل اسـرتجاعات أو ذكريـات كـدرة الحدث الصدمى عىل نحو مستديم، وقـد يـتم ذلـك ىف
 للحـدث مبافيهـا recurrent, intrusive distressing recollectionsإقحاميـة ومتكـررة 

وقد يحدث ذلك لـدى األطفـال ىف شـكل لعـب تكـرارى . الصور الذهنية واألفكار واإلدراكات
 .حيث يعرب الطفل فيه عن موضوعات أو جوانب للصدمة) اللعب الصدمى(

ًذ دور الذاكرة بعدا آخر بتأثري الصدمة ىف التأثري عىل صحة األطفـال النفسـية، وهـو وهنا يأخ
 بدورها -يرتبط بالتغريات االنفعالية والفسيولوجية املصاحبة واملرافقة للصدمة، والتى صارت 

 فالتغري ىف التوظيف الفسيولوجى الذى يعزى إىل املثريات  من معامل تذكرها واستدعاء أحداثها-
دمية يؤدى إىل إحداث عائق ىف عملية التوظيـف الـنفىس واالجتامعـى والـدراىس أو املهنـى الص

 .لدى الطفل
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ربع قرن عىل تلك الحرب وتقـدر الدراسـات عـددهم بنصـف مليـون مـن الجنـود 
 .(Weiten, 1998)ال يف حرب فيتنام الذين شاركوا فع

ومن ثم فإن انغامس الواليات املتحـدة األمريكيـة ىف الرصاع الفيتنـامي أثـر ىف 
، كـام أن الوصـف PTSDزيادة االهتامم بالتوتر واالضـطرابات التـى تـىل الصـدمة 

املعرب عن االضـطرابات التـى تـىل الصـدمات اتضـح ىف يوميـات الكاتـب صـموئيل 
Samuel Pepysلتي ترجع إىل القرن السادس عرش، حيث قال بيبس  اPepys بعـد 

إنه ملن الغرابة أنني حتـى اليـوم ال أنـام " ستة أشهر من اندالع حريق لندن الكبري 
دون هلع شديد من النريان، ووصف سـتوتار معانـاة عريـف فـرنيس شـاهد مقتـل 

 هـذا رفاقه حني كاد يدفن حيا لـدى قصـف الخنـدق الـذى كـان فيـه، ولـنئ يكـن
العريف نجا من األذى الجسدي فإن نبضات قلبه كانت تتغري وفاقا للظروف، فـإذا 
كان عددها ستني وقت الراحة، فإنها قد تبلغ مائة وعرشين عند اصـطدام شـئ مـا 

يضاف إىل ذلك تقارير مامثلة تناولت األوضـاع النفسـية . بالطاولة القريبة منه مثال
ـة  ـة األمريكـي ـرب األهلـي ـاتىل الـح ـة (kean, 1864)ملـق ـية اليابانـي ـرب الروـس  والـح

(Richards, 1910) والحرب العاملية الثانية (Flanagan, 1941) والحرب الكوريـة 
(Glass, 1954) إذ أدت جميعها إىل تصور عـام موحـد حـول أعـراض هـذا الخلـل 

 ).159: 1986فبيليب صاغ، (

 نطـاق خـربة  عن مؤثر مميز يكـون عـادة خـارج-ً عموما -وينتج هذا الخلل 
اإلنسان العادية، لكنه يبلغ من العنف مدى يثري أعراض األىس لكل من يتعرض لـه، 
ومييز هذه األعراض مستويات مرتفعة مـن القلـق، ورفـض تـذكر الصـدمة، وتـأثري 
متبـلـد، وتجـنـب الـغـري، والـشـعور العمـيـق ـبـالعجز، وإحـسـاس بـعـدم الـقـدرة ـعـىل 

باإلضافة إىل عدد من األعـراض املتفاوتـة السيطرة عىل األحداث الصدمية السابقة، 
 ).كقلة الرتكيز، واختالل الذاكرة(التي مل تكن موجودة قبل حدوث الصدمة 

ـوافرة عــن طبيعــة صــدمات الحــرب  ـات املـت  وىف عــرض الدراســات والكتاـب
لدى األطفال، وتأثرياتها قصرية وبعيدة املدى علـيهم، تتـوافر دالئـل قويـة عـىل أن 

حرب يثري اضطراب الضغوط التالية للصـدمة عنـد األطفـال، ىف التعرض لصدمات ال
 حني أن الفقدان تتبعـه ردود فعـل األىس والحـزن، ويتسـبب القلـق عـىل اآلخـرين 

 ولهـذا فـإن مواقـف الحـرب تنطـوي . ىف نشأة أعراض قلق االنفصال عنـد األطفـال
 بـسـبب ـمـا ميـيـز الـحـروب خاـصـة ـمـن Cumulative Effectـعـىل ـتـأثري تراكـمـي 

 ، ولقد أدى تطور البحث ىف تـأثري الحـروب Multiple Traumasصدمات متعددة 
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عىل األطفال، إىل نقل بؤرة االهتامم مـن مجـال علـم الـنفس املـرىض إىل التـأثريات 
 .بعيدة املدى عىل النمو النفيس واالجتامعي واملعريف لألطفال املصدومني

 املشـكالت املرتبطـة (Yule & Canterbury, 1994)ويـربز يـول وكـانرتبورى 
بهـدف تحديـد أنسـب . بتطور اضـطراب الضـغوط التاليـة للصـدمة عنـد األطفـال

وينفق األطفال مع الكبار ىف أعراض اسرتجاع . أساليب التشخيص والتدخل العالجي
ً أيضا -وقد يخرب األطفال . الخربة الصدمية وردود الفعل الهروبية، واالستثارة الزائدة

. ل، والغضب، والوحدة، ومشـكالت الـذاكرة، واالكتئـاب والقلـق صعوبات االنفصا-
ًوقد يبدى األطفال األصغر سنا سلوكا نكوصيا وتدمرييا ً ً كام أنه بـالرغم مـن تـوافر . ً

عدد من مقاييس اضطراب الضغوط التالية للصدمة عند األطفال، إال أنـه ال يوجـد 
خيص اضـطراب الضـغوط بديل عن اسـتخدام املقابلـة اإلكلينيكيـة الفرديـة ىف تشـ

عىل الـرغم مـن تعـدد أسـاليب . التالية للصدمة، وىف تعرف املشكالت املرتبطة بها
 . السلويك تعد أكرث فاعلية-العالج، إال أن أساليب العالج املعريف 

وتقدم نتائج عديد من البحوث بيانات وفـرية عـن النتـائج والعواقـب بعيـدة 
تتطـور وتتفـاقم مـع مىض الوقـت عنـد املدى للمشكالت واالضـطرابات التـي قـد 
 .(Raphael, 1986)األطفال الذين تعرضوا لألحداث الصدمية 

ًويعترب النسيان عند األطفال وحتى عند املراهقني ستارا يحجب وراءه حقيقـة 

ولذا ينبغى أن يعمد الكبـار إىل تقـديم العـون . الخربات الصدمية التى تعرضوا لها
 الخربة والدراسة اإلكلينيكيتني إعادة بناء تأثري الصدمة لألطفال واملراهقني من خالل

 ليسوا أكرث - عىل العكس مام هو شائع من أفكار -فاألطفال . ىف مقتبل حياة الفرد
مرونة من الكبار بسبب عمرهم والينسون بسهولة الخربات السيئة التى يتعرضـون 

ً للكبار أو إذعانا لرغباتهم بالرغم من أنهم رمبا يتوقفون عن الكالم عنها مراعاة. لها
ًوإذا مل يبد األطفال اضـطرابا ىف الفـرتة التاليـة مبـارشة للصـدمة، إال أن . وتوقعاتهم

ذلك اليعنى اختفاء تأثري الصدمة، بل قد تنشأ عنـدهم مشـكالت ىف مراحـل تاليـة 
فهم لن يتخلصوا برسعة من تأثري الصـدمة عـىل الـرغم مـن أنهـم قـد : من العمر 

جوانب من حياتهم ونشاطاتهم العادية، كام أنه لن تحل مشكالتهم مبجرد يزاولون 
 .(McFarlane, 1987)منوهم وانتقالهم من مرحلة عمرية إىل أخرى 

وال تقترص املشكالت التى قد تنشأ عند األطفال املصدومني عىل استجاباتهم نحو 
، وعىل األجيـال األحداث والخربات الصدمية وتعميمها عىل جوانب حياتهم من ناحية

  Community Processالتاليـة مـن ناحيـة أخـرى، بـل إن هنـاك عمليـة مجتمعيـة 
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تنسحب عىل املناخ االجتامعي، وما قد يشـيع فيـه مـن عوامـل الشـعور بالتهديـد 
والقلق والتوتر وانعكاساتها عىل العالقات املتبادلة بـني األفـراد ىف املجتمـع، وعـىل 

مر الذى يفرتض أن اآلثار الصدمية واملشكالت واالضطرابات فعالياتهم ىف الحياة ؛ األ
الدالة عليها، قد تكون أو سع من تلك اآلثار التى تعرض لها الفرد واملجتمع بشـكل 

ً أنه إذا كان الحدث الذى يخربه األطفـال شـديدا، (Terr, 1987)وتقرر تري .  مبارش
ل أن يكون مبنـأى عـن فإنه ال مناص من تعرضهم لصدمة نفسية، ولن يستطيع طف

 .تأثري تلك الصدمة

ًإن الصدمة تخرتق الحاجز النفيس للمثري، وتحدث صدعا فيه نتيجة ملـا يغمـر 

الفرد من قدر هائل من االنفعاالت املضـطربة، واإلدراكـات املشـوهة، واملتطلبـات 
املعرفية الضاغطة، وتبني بعض الدراسات أن االستثارة الفسيولوجية املرتفعـة تظـل 

وأكدت نتائج عديد من . (Terr, 1985)قية عند الطفل لفرتات طويلة من الزمن با
 بدرجة أكـرب بكثـري مـام ً- غالبا-الدراسات والخربات اإلكلينيكية أن األطفال يعانون 

بل إن تأثري الصدمة قد ينتقل بشكل غري مبارش إىل أطفـال . يعتقد الوالدان والكبار
ـ ـاق املدرـس ـل الـجـريان ورـف ـذلك آـخـرين مـث ـدهم ـك ـأ عـن ـث تنـش ـراب، وحـي ة واألـت

 عـىل هـذه الظـاهرة (Terr, 1987)وقـد أطلقـت تـري . اضطرابات تاليـة للصـدمة
 وأشار إليها أنتوىن عىل أنها عمليـة Vicarious Traumaمصطلح الصدمة املنتقلة 

ويذهب باحثون أخـرون .  التى يجرى تناقلها بني األطفالContagionمن العدوى 
(Rosenheck, 1986) إىل أن الخربات الصدمية التى يتعرض لها األطفال، وما ينجم 

عنها من مشكالت واضـطرابات عنـدهم قـد تنطـوى عـىل أثـار متتـد عـرب األجيـال 
 .فتنتقل كمشكالت وأثار سلبية من جيل آلخر ىف املجتمع

 
 أمناط تأثري الصدمة املتعلقة بالحرب عىل األطفال

ًالحرب عىل األطفال أمناطا مختلفة من التأثري قد يأخذ تأثري الصدمة املتعلقة ب

 :(Harkeness, 1993)هى 

 حيث تخرب هؤالء Secondaryوهى الصدمة الثانوية : منط الصدمية االنتقالية  -1
األطفال حالة من االضطراب ال يشـبه الصـدمة األصـلية عنـدهم، ومييلـون إىل 

  الصـدمة التـى تعرضـت ًاالقرتاب الشديد من األم، وغالبا ما يستعيدون إحيـاء
لها األرسة نتيجـة فقـدان األب أو األم أو أحـد األخـوة، ويشـاركونهم ذكريـات 
األحداث الصدمية واستعادتها ىف األحالم املفزعة التي تراودهم، ولكن األطفال 

ًـيـدفعون مثـنـا غالـيـا لـهـذه العالـقـة الخاـصـة ـبـاألرسة بـعـد فـقـدان األب   فـقـد : ً
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وىف املدرسـة . تمركز كل حياتهم حول األم أو األخوةيتضاءل عدد أصدقائهم وت
 عـىل أرستهـم، وعـىل األم، -ً غالبا -قد يبدون صعوبة ىف الرتكيز، ألنهم يركزون 

 وعىل أعبائها وهمومها 

 باملسـئوليات الوالديـة -ً كثـريا -منط قلب الدور؛ حيث تضطلع بعض األطفال  -2
مـون أنفسـهم، حيـنام يحـدث وهـؤالء األطفـال يلو. التى خلت بفقـدان األب

اضطراب أو مشكالت ىف األرسة ويزعمون أنهم إذا كانوا أبناء طيبني، فإن حياة 
 ما يفقدون تلقائيتهم -ً غالبا -األرسة سوف تسري عىل ما يرام، وهؤالء األطفال 

ومـن املحتمـل أن يواجهـوا صـعوبة ىف أداء . وال يجدون ىف الحياة بهجة كبرية
 الراشد، ويعتقدون أن مسـئوليتهم هـى أن يجعلـوا النـاس هذا الدور ىف حياة

 .سعداء، وأن يعملوا عىل أال يكون هناك خلل أو خطأ ىف أى عمل

. هى فئة األطفال التى ال تندمج ىف معانـاة األرسة: ًمنط الطفل املنعزل انفعاليا -3
وـيـدركون الـخـربات الـتـى تعرـضـت لـهـا األرسة أثـنـاء الـحـرب ولـكـنهم يعزـلـون 

ًم انفعاليا عىل حياة األرسة ولىك يحصلوا عـىل تقبـل األرسة لهـم فـإنهم أنفسه
. يهتمون بدراستهم ومع ذلـك فهـم ميضـون ىف حيـاتهم، ويكبتـون مشـاعرهم

ًويبدون كام لو كانوا ينشئون حاجبا وقائيا  ًProtective shield ،حول أنفسهم 
لطفولة إال أنهـم وهؤالء األطفال وإن كانوا يبدون درجة عالية من التكيف ىف ا

 .يواجهون مشكالت ىف الرشد، وخاصة املشكالت املتعلقة بتكوين عالقات ودية

كام يرجع كذلك إىل طبيعة الطفولة ذاتها، فالطفولة فرتة حرجة بقدر ما هـى 
فرتة من التحوالت األساسية تنطوى عىل صعوبات ومشكالت تجعـل األطفـال أكـرث 

ولهذا يتوقع تفاعل الضغوط الناجمة . ملجتمعاستهدافا لنقص التوافق مع الذات وا
ًعن األحداث الصدمية مع مشكالت منو األطفال األمر الذى يجعلهم أكرث اسـتعدادا 

 باألزمـة املحتملـة Eriksonللتأثر بتلـك األحـداث، وهـو مـا يعـرب عنـه اريكسـون 
potentialوعـىل ذلـك فـإن التجـارب الصـدمية التـى يتعـرض لهـا .   عند األطفـال

 أو At Riskطفال قد تجعل بعضهم من ذوى حاالت األطفال املعرضـني للخطـر األ
 وهـى حـاالت توجـد بـدرجات High Risk Childrenاألطفال ذوى الخطر العايل 

مختلفة ىف الظروف العادية من حياة املجتمعـات، ولكنهـا تـزداد ىف الظـروف غـري 
 ).2001وال الببالوى، في(العادية مثل الحروب والكوارث ومواقف العنف واإلساءة 
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 سـوى األمل - يف أحشـائها -وىف هذا الصدد ميكن القول بأن الحروب ال تحمـل 
مثل الصـور املؤملـة للمصـابني والقـتىل والـدمار، ... واملوت واملعاناة لألنفس الربيئة

وأما ماال نشاهده وال ميحوه الزمن فهو . وقد يكون الزمان كفيل بتجاوزها ونسيانها
األثر النفيس الذي سترتكه هذه الحرب بداخل من عارصها وعـاش الرعـب والقلـق 

لقـد سـميت . وفقد عزيز أو قريب أو منزل يستظل بظلـه ليجـد نفسـه يف العـراء
ويعتـرب السـالح األول فيهـا هـو " الدهشة والصدمة " الحرب العراقية الثالثة باسم 

 املهيئني لذلك، فسـيدمر بالتأكيـد سالح التدمري النفيس الذي وإن مل يدمر املحاربني
وهكـذا الحـروب دامئـا . التوازن النفيس للمـدنيني وعـىل وجـه الخصـوص األطفـال

 .... يصنعها الكبار ويقع ضحية لها الصغار 

ـريا  ـا كـب ًوال نعـطـي اهتامـم ـرىب-ً ـا الـع ـائل - ىف عاملـن ـية والوـس ـة النفـس  بالرعاـي
 يف حـني أن غالبيـة املختصـني املطلوبة الحتـواء رد فعـل الصـدمات عـىل األطفـال

ًيؤكدون أن أخطر آثار الحروب هو ما سيظهر بشكل ملموس الحقا يف جيل كامـل 
من أطفال العراق سيكرب من ينجو منهم، وهو يعاين من مشاكل نفسية قد تـرتاوح 
يف خطورتها بقدر اسـتيعاب ووعـي األهـل بكيفيـة مسـاعدة الطفـل عـىل تجـاوز 

املمكن تفادي هذه الحـاالت فقـط إذا تـذكر أحـدهم ومن .املشاهد التي مرت به
وبحسب مـا ورد عـىل لسـان أحـد . الجانب النفيس للطفل يف هذه األوقات العصيبة

ممثيل األمم املتحدة، أن أكرث من نصف مليون طفـل عراقـي مـن األرجـح سـيكونون 
ول يق.بحاجة إىل عالج نفيس من جراء الصدمة النفسية التي تعرضوا لها خالل الحرب

   مليـون طفـل عراقـي يف املـدارس االبتدائيـة، ونتوقـع أن يحتـاج5.7كاريل أن هناك 
 



 العجز املتعلم
 

 246

عىل األقل من هؤالء األطفال إىل عالج نفيس من الصدمات التي تعرضـوا لهـا % 10
بحالة عارصها لزميل عراقي أصيب ابنه الذي يبلغ ) كاريل(خالل الحرب ويستشهد 
 . سقوط صاروخ عىل مقربة من منزلهبعد) بهسترييا(من العمر تسع سنوات 

وقد قام فريق من الخرباء الكنديني يف مجاالت الصحة والغـذاء وعلـم الـنفس 
بزيارة للعراق قبيل الحرب ملعاينة أحوال األطفـال وخرجـوا بتقريـر يحمـل عنـوان 

أوضحوا مـن خاللـه ) تأثري الحرب القادمة عىل أطفال العراق: مسئوليتنا املشرتكة (
 العراق يعيشون حالة من الرعب والخوف من الحرب التـي مـن املتوقـع أن أطفال

أن يصل عدد ضحايا األطفال اىل العرشات أو مئات األلوف حيث سيواجهون املوت 
 .ًإما جوعا أو قتالً أو يحملون معهم ذكرى ال تنىس

ًومن ثم فإن الصدمات التي يتعرض لها الطفل بفعل اإلنسان أكرث أملا مام قـد 

ً له من جراء الكوارث الطبيعية وأكرث رسوخا بالذاكرة، ويزداد األمر صـعوبة يتعرض
ومـن معوقـات الكشـف عـن . إذا تكررت هذه الصدمات لترتاكم يف فرتات متقاربة

هذه الحاالت لدى األطفال هو أنه يصعب علـيهم التعبـري عـن الشـعور أو الحالـة 
 وتؤدي اىل مشاكل نفسية عميقـة النفسية التي ميرون بها بينام يختزلونها ىف العقل

خاـصـة إذا مل ـيـتمكن األـهـل أو البيـئـة املحيـطـة بـهـم ـمـن احـتـواء ـهـذه الـحـاالت 
ومن أهم الحاالت التي يتعرض لها األطفـال خـالل . ومساعدة الطفل عىل تجاوزها

الحروب سوء التغذية يف املناطق الفقرية، املرض، الترشد، اليـتم، املشـاهد العنيفـة، 
 ارتكـاب أعـامل عنـف، اضـطراب الرتبيـة والتعلـيم، الشـعور بـالعجز اإلرغام عـىل

 .املتعلم

وقد تصاحب هذه الصدمات حـاالت مـن الفوبيـا املزمنـة مـن األحـداث أو 
األشخاص أو األشياء التي ترافق وجودها مع وقوع الحدث مثل الجنود، صفارات 

الطفـل عـن هـذه اإلنذار، األصوات املرتفعة، الطائرات ويف بعـض األحيـان يعـرب 
الحاالت بالبكاء أو العنف أو الغضب والرصاخ أو االنزواء يف حاالت من االكتئـاب 

إىل جاـنـب األـعـراض .. الـشـديد، أو اعتـقـاد داـئـم ـبـالعجز ـعـن اـلـتحكم ىف األـمـور
املرضية مثل الصداع، املغص، صـعوبة يف التـنفس، انعـدام الشـهية للطعـام، قلـة 

 حـال مشـاهدته ألشـخاص يتـأملون أو يتعرضـون النوم، الكوابيس، آالم وهمية يف
للتعذيب ويف حال مشاهدة الطفل لحاالت وفاة مروعة ألشخاص مقربني منـه أو 

األب واألم عـىل (جثث مشوهة أو حالة عجـز لـدى مصـادر القـوة لـدى الطفـل 
. يصاب عندها الطفل بصدمة عصبية قد تؤثر عىل قدراتـه العقليـة) سبيل املثال

 ر املشاعر التي يختزنها الطفل أثناء اللعـب أو الرسـم فـنالحظ أنـه ًوغالبا ما تظه
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يرسم مشاهد مـن الحـرب كأشـخاص يتقـاتلون، أو يتعرضـون للمـوت واإلصـابات 
وأدوات عنيفة أو طائرات مقاتلة وقنابل ومنـازل تحـرتق أو مخـيامت ومييلـون إىل 

تلـئ مشـاعر الطفـل ومت.. اللعب باملسدسات واقتناء السيارات والطائرات الحربيـة
 .بالعنف والكراهية والشك أو اليأس والقلق املستمر

ومن ناحية أخرى قد تضفى الحرب رشعية العنف، ففى الدراسة التى أجراهـا 
 عـن معـدالت جـرائم القتـل ىف (Archer &Gartner, 1984)مـن ارترش وجـارترن 

بنمـوذج العنـف خمسني والية ىف فرتة ما بعد الحرب، اتضح وجود تأييد ملا أسموه 
الرشعي، ويذهب هذا النموذج إىل أن التقبل االجتامعي للقتـل أو رشعيـة العنـف 
ىف أثناء الحرب قد أفضيا إىل انخفاض تقييد جرائم االنتحار عـىل نحـو ثابـت، وقـد 
أوضحت الدراسة ازدياد معدالت جرائم القتل بصورة كبرية ىف فرتة ما بعـد الحـرب 

وذلك عىل عكس الدول غري املتحاربة، وفضـال عـن ذلـك ىف أغلب الدول املتحاربة، 
فإن هذه الزيادة كانت واسعة االنتشار، وظهرت بعد الحـروب ىف كـل مـن الـدول 
املنترصة واملنهزمة أيضا، كام برزت هـذه الزيـادة أيضـا بـني مرتكبـي الجرميـة مـن 

رترن إىل وقد توصل كل من ارترش وجـا. الجنسني، وكذا بني الفئات العمرية املختلفة
أنه عند وقوع أعامل العنف، وخاصة عندما يحظى البعض منها بالقبول االجتامعي 

 فرسعان ما يتحول االتجاه نحـو - وذلك كام الحال ىف زمن الحرب -أو حتى بالثناء 
 .استخدام العنف إىل القبول

وخالصة القول ىف هذا املجال أنه عىل األهل يف حـال تعـرض الطفـل لظـروف 
يبدءوا مبارشة بإحاطتهم باالطمئنان وال يرتكونهم عرضـة ملواجهـة هـذه مروعة أن 

املشاهد دون دعم نفيس وذلك عن طريق الحديث املتواصل معهم وطأمنتهم بأن 
كل يش سيكون عىل ما يرام، وأنهم لن يصيبهم يش، مع الرتكيز عىل بث كلامت من 

يف أوقـات الغـارات الحب أو تشتيت فكرهم عن الرتكيز يف الحدث املـروع خاصـة 
فهذه اللحظة هي األهم يف حيـاة الطفـل .املخيفة يف حال وقوعها عىل مقربة منهم

النفسية وكلام تركناه يواجهها وحده يزداد أثرها السلبي بداخله عىل املدى القريب 
 . والبعيد

ًومن املهم أيضا أن يراقب اآلباء ترصفـاتهم ويحـاولون املحافظـة عـىل الحالـة 

وأن ال يتغـري . هام وقوة التحمل وتلطيف األجواء ليبثوا الثقة يف األطفـالالطبيعية ل
 الجانـب الروحـي أو - يف الواقـع-ويبقـى. أسلوب الحياة بشكل كبري وبقدر املستطاع

الديني هو األهم حيث يكفل لإلنسان االطمئنان فيمكن التجمع يف اللحظات العصيبة 
  اء، و زرع اإلحـسـاس ـبـداخل الطـفـل ـعـنلـقـراءة الـقـرآن أو الـصـالة الجامعـيـة واـلـدع
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وجود قدرة إلهية عظيمة قادرة عىل نجدته يف هذا الوقت من أي يشء مهـام كـان 
ًقويا ومروعا يعترب أمر مهام جدا ملساعدته عىل تجاوز حالة العجـز والخـوف التـي  ً ً ً
 قد ترافقه بقية حياته، وتسهم أيضا يف استعادته لثقته بنفسـه وبالعـامل مـن حولـه

،مع محاولة تهوين األمر عليه بذكر قصص تحيك عن فضـائل ....وعدم فقدان األمل 
 .الصرب والجلد والعزمية

 
  )2)1(العجز املتعلم والتقدم ىف العمر : القضية السادسة

التقدم يف العمر عملية طبيعية محتومة تقرتن باالستهالك التـدريجي لألعضـاء 
، فحياة اإلنسان بشـكلها الطبيعـي رحلـة والتغريات الحيوية التي تطرأ عىل الجسم

تبدأ بضعف وتنتهي بضعف تبدأ بضعف الطفولة ىف جوانبهـا الجسـمية والعقليـة 
ويتوسـط هـذين . واملعرفية، وتنتهي بضعف الشيخوخة الجسدي والعقيل والحيس

الطرفني مرحلة القوة والشباب، ويصاب اإلنسان العادي بنشوة االبتعاد عن مرحلة 
ويعرتيه الشعور بـالعجز حيـنام يبتعـد عـن . قرتاب من مرحلة الشبابالطفولة واال

فيبـدأ باالنشـغال . مرحلة الشباب ويجد نفسه ينتقل مـن ضـعف إىل ضـعف أكـرب
وتتميز الحيـاة النفسـية والعضـوية . بهذا الضعف وما ميثله ذلك ىف البيئة املحيطة

 :للمسنني مبا يىل

سـجيل األحـداث، أو االحتفـاظ مبـا تـم وينتج عـن الفشـل يف ت: عجز الذاكرة   - 
 .تسجيله، أو االسرتجاع االختياري من الذاكرة

ويظهـر يف صـورة فشـل املسـن يف فهـم الحقـائق أو األفكـار، : العجز العقـيل   - 
، )كاملشكالت الحسابية الروتينيـة(والعجز عن التفاعل مع املشكالت البسيطة 

ضـطرابات الـذاكرة، مـع والفشل يف اكتسـاب سـلوك جديـد وتعلمـه بسـبب ا
سيطرة النمطية والقصور الذايت يف صورة تكرار االسـتجابة حتـى وإن كانـت ال 
تتناسب مـع املثـري أو املوقـف، كـام يتسـم النشـاط العقـيل بـالتفكري الـحيس 

 . الحريك، والتفكري العياين الشبيه بتفكري األطفال
واـقـف الشخـصـية، ويتمـثـل يف ـصـعوبة فـهـم امل: العـجـز الـشـخيص االجتامـعـي   - 

ووضع الخطط واتخاذ القرارات، والعجز عن معرفة هوية األشخاص اآلخـرين، 
. وتجنب املواقف الصعبة باالنشغال عنها بـأعامل ال صـلة لهـا بهـذه املواقـف
 .ويزيد املوقف حده االضطرابات اللغوية واإلدراكية والحركية املصاحبة لذلك

  

                                                           
 .فكانت اإلجابة بصحة وعافية:سئل حكيم كم عمرك  -1
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ثل يف الخلط يف تقدير الزمان واملكان مـع ويتم: العجز عن تحديد االتجاهات   -
 . ظهور الخلط الزماين أوالً

ـايل   -  ـز االنفـع ـد : العـج ـديدة إيل التبـل ـة الـش ـن االنفعالـي ـول ـم ـل يف التـح ويتمـث
 .االنفعايل، ويتم هذا التحول برسعة وبدون سبب ظاهر

نضوج علمي وثراء فكري، حيث إن العلـامء خـري إنتـاجهم الفكـري وثـراءهم   - 
 .لشخيص مع اآلخرين يف هذه املرحلة، ويدركون الحياة بواقعية عمليةا

قد يشعرون بأنهم ال جدوى لهم وغري مرغوب فيهم، وحينام يواجهـون بعـض   - 
 .املواقف الكئيبة ىف كرب العمر يسيطر عليهم القلق واالكتئاب

ًيرى املسن نفسه إما متخوفا من الوصول للشيخوخة أو منكرا لها، وك  -  لام تقدم ً
به السن شعر بالعجز أكرث، حيث يرى املسن نفسه قد وصل ملرحلة سـلبية يف 
حياته، وقد تؤدى مشكلة التقاعد إىل مشاكل جديدة تتعلـق بتحقيـق الـذات 

 .وشعورهم بتدين املستوى املعييش

ًوبالطبع ال يظهر األشخاص هذه املؤرشات معا، ويف وقت واحد، كام أن بعـض 
يكون أشد من غريه، وبعضها قد يكون لبعض الوقت من النـوع هذه املؤرشات قد 

 .الحاد املؤقت والبعض اآلخر يستمر يف التطور نحو مزيد من التدهور املعريف

وبرصف النظر عن الجانب الذي ميكن النظر من خالله إىل التقدم ىف السن إال 
رة عـىل إنه يرتبط ىف أذهان معظم الناس بـاملرض وفقـدان الحيويـة، ونقـص القـد

التكيف مع املحيط االجتامعي، فهـي فـرتة زاخـرة باألحـداث بعضـها متوقـع مثـل 
فقدان العضوية ىف مجتمع العاملني، وبعضها محتمل الوقوع كتباعد األبناء وفقدان 
بـعـض األـصـدقاء ـمـام ـيـؤدى إىل تـكـوين اتجاـهـات ـسـالبة بـخـربة التـقـدم ىف الـسـن 

دات الشائعة واملكتسبة تدعم كل منها ومخاوف غري منطقية، فهذه األفكار واملعتق
 .اآلخر وتقويها وتتحكم ىف اتجاهات الفرد وسلوكه نحو نفسه ونحو مجتمعه

وتحتاج هذه األفكار إىل تصـحيح أو تعـديل أو تغيـري، لـذلك فهـي تعـد فـرتة 
 حرجة ىف إعادة تقييم الـذات والتوافـق مـع التغـريات الجديـدة، كـام أنهـا راجعـة 

 املحببة تجاه املسنني، تلك االتجاهات التي تثـري أى فـرد عـن أن إىل االتجاهات غري
لذلك قد ال تكون من مرافقات الشيخوخة ظهـور . ينظر إىل الشيخوخة نظرة سالبة

  اجتامعية بقـدر مـا هـى تحصـيل وتكامـل وتقـويم لكـل مـا سـبقها -أزمة نفسية 
حقيـق التكامـل، من مراحل، لذا يرى اريكسون أن املطلب الرئييس ىف الشيخوخة ت

 واإلحساس بوجود إنجاز داخيل ومعنى، وقبول الحياة بخريها ورشها، كـأمر حتمـي 
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وأن يكون عىل النحو الذى كان عليه دون التـأيس عـىل مـا فـات، أو الـتحرس عـىل 
وقت أصبح أقرص من أن يتيح البدء من جديد، حيث يربز للفـرد ىف هـذه املرحلـة 

ز له أيضا حتمية كـون الحـارض عـىل مـا هـو عليـه، معنى ومنطا لحياته املاضية ترب
 .ويقبل املوت كحق ونهاية طبيعية للحياة

فاملتوافقني هم الذين يستطيعون مامرسة أسلوب حياة ميدهم باستمرارية مع 
 أن أسـاس Ericksonاملايض ويشبع مطالبهم عىل املدى الطويل، ويـرى اريكسـون 

لفرد ملواجهة األزمات النفسية إىل جانب تكامل مرحلة الشيخوخة يكمن ىف قابلية ا
بعض املتغريات األخرى الوثيقة الصلة ببعضها من قبيل األدوار االجتامعية، والصحة 
الجسمية، والبيئة االجتامعية التى تتضمن العالقات االجتامعيـة السـابقة والحاليـة 

ًاء بـالقرين ًمع األفراد املحيطني بدءا من والديه وأخوته ومدرسيه وأصـدقائه وانتهـ
 .واألبناء واألحفاد

 وىف هذا السياق تعد النقطة الهامة ىف توافق املسن أثر خـربة التقاعـد والتـي 
تؤدى إىل خفض حاد ىف النظام القيمى، حيث يجد املتقاعد أن قيمـه الشخصـية ىف 
حاجة إىل إعادة تقييم، وشعور املسن بقيمـة اسـهاماته الذاتيـة مـع وجـود بـدائل 

ه بالرضا، وهنا تعتمد قضـية التوافـق عـىل قدرتـه عـىل اإلجابـة عـن مختلفة تشعر
 هل تتحدد قيمتي كشخص عىل أساس قدريت عـىل القيـام بالعمـل :سؤال هام هو 

لوقت كامل فقط، أم أن قيمتي ميكن أن تظهـر بطـرق أخـرى مختلفـة مـن خـالل 
 ًأدايئ لعدة أدوار أخرى وأيضا لقيمتي ومكانتي الشخصية؟ 

الهامة املهمة التى ال ميكن إنكارها ىف مرحلة الشيخوخة أن املوت ومن األمور 
 أن الصغري قد ميوت، أما الكبري فالبد أنه Woodworthواقع، حيث يقول وودورث 

ويرى أن املتكيف هـو الشـخص الـذى لـه نشـاط هـادف إلسـعاد اآلخـرين "ميت 
ز عـىل واملجتمع وميثـل أقىص درجـات تحقيـق الـذات عـىل الـرغم مـن كونـه يركـ

 .اآلخرين

 Disengagementًوتتعدد نظريات تفسري توافق املسنني وأكرثهـا شـيوعا نظريـة التحـرر 
 حيث ترى األوىل أن تحرر الفـرد هـو انسـحاب متبـادل بـني الفـرد والنظـام Activityوالنشاط 

االجتامعي نتيجة إدراك املسن أن ما ميتلكـه مـن صـفات إيجابيـة أصـبح لـيس لهـا تـأثري عـىل 
وعىل خالف ما هو شائع بأن االنسحاب خربة سالبة فإن أصحاب هذه النظرية . اقف الحاليةاملو

 يرون أنه خربة إيجابية، وهذا هـو السـن املناسـب للتفكـري املـنعكس عـىل املـايض، واالنشـغال 
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باـلـذات وانخـفـاض املـشـاعر تـجـاه اآلـخـرين واألـحـداث، ـمـام يتطـلـب التـحـرر ـمـن 
رية النشاط أن أساس التوافـق يكمـن ىف وجـود أنشـطة وترى نظ. املشاركة الكاملة

تعويضية من خاللها يدرك أن لجهده وقدراته العقلية أثر ىف التحكم ىف األمور بدالً 
ًمن البكاء عىل األدوار املنتهية، فالتقدم ىف العمر يوفر فرصا متعـددة ألدوار بديلـة 

 لديـه مـن صـفات وسـامت إذا مل تتوافر فإنها تؤدى إىل الشعور بالعجز، وأصبح ما
 .إيجابية ليس لها قيمة ىف التحكم وعليه أن يستعد ملآله األخري

وأشارت أصحاب النظريات السابقة إىل أهميـة العالقـات االجتامعيـة ىف حيـاة 
املسن وأهمية توفري بيئة اجتامعية مسـاندة ومشـبعة وفـرص وأنشـطة تعويضـية 

ومـن ثـم فـإن تقـدير . القليـليدرك من خاللهـا فاعليتـه وقيمـة جهـده ونشـاطه 
املحيـطـني وـكـذلك ـمـا يالقـيـه املـسـنون ـمـن نـجـاح أو فـشـل تـعـاملهم ـمـع البيـئـة 
االجتامعية يؤثر عىل تقديرهم ألنفسهم، وأية تغري أو تذبذب ىف تقدير الـذات قـد 
يعكس وعى املسن مبطالـب الحيـاة الجديـدة والتغـريات االجتامعيـة املحيطـة بـه 

ننظر إليه كوظيفة للكبري ىف السـن، وإمنـا للمسـافة النفسـية مبعنى أننا ال ميكن أن 
 .ًالتي تزداد اتساعا بني املسنني واملحيطني بهم

كام أن نجاح الفرد ىف تحقيق مطالـب هـذه املرحلـة وقدرتـه عـىل االحتفـاظ 
بالرفاهية السـيكولوجية يعتمـدان عـىل قـدرة الفـرد عـىل التغلـب عـىل العقبـات 

ًقـات اجتامعيـة أكـرث ثـراءا، وبصـفة خاصـة مـع األبنـاء ووجود أنشطة بديلـة وعال
ًواألحفاد واألقارب، تلـك العالقـات التـى تـوفر دعـام اجتامعيـا  فالـدعم . ً عاطفيـا-ً

 االجتامعي الجيد الذي يلقاه املسن يحميه من تأثري األحـداث املحيطـة -العاطفي 
 .التى تؤدى إىل إدراك عجزه

اطفي بأنه النظام الذى يتضـمن الـروابط  الع-ويعرف نظام الدعم االجتامعي 
االجتامعية طويلة املدى والثابتة مبجموعة من الناس ميكن االعتامد عليهم والوثوق 
ًبهم ليمنحوا الفرد السند العاطفي، ويقدموا له العـون، ويكونـون مـالذا لـه وقـت 

يئة مثاليـة الشدة وميدوه بالتغذية املرتدة ويشاركوه قيمه ومعايريه، وإذا ما كانت الب
فإن الدعم يجب أن يقدم له من خالل أفراد أرسته وأقاربـه وأصـدقاء العمـل، ومـن 
هنا تتعـاظم أهميـة الـدعم االجتامعـي للمسـنني ذلـك أن مطالـب الحيـاة ىف هـذه 
املرحلة ينطوي عىل تحديات هائلة لقدرات املسن وأن قدرته عىل االحتفاظ مبشـاعر 

  امعية املساندة، وعىل قدرته عىل إحداث تكامـل بـنياالحرتام تعتمد عىل البيئة االجت
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ـخـربات الحـيـاة واألزـمـات الـتـى تواجـهـه ىف الـحـارض، أو تـلـك الـتـي ـقـد تواجـهـه ىف 
 .(Turner & Helmes, 1979)املستقبل 

 ماذا عن التقاعد؟

 إىل زـيـادة النـظـر - يف عرصـنـا اـلـراهن -ـمـن ناحـيـة أـخـرى ـقـد ـيـؤدي التقاـعـد
ة نفسية واجتامعية، حيث يتضمن التوقـف عـن العمـل للشيخوخة بوصفها مشكل

ـل فــرص االتصــاالت  ـدخل وتقلـي ـة هامــة، وتقلصــا يف اـل ًانقطــاع أدوار اجتامعـي
ًاالجتامعية، وزيادة الوحدة والفراغ، مام يساعد عىل اعتباره أمرا سلبيا عىل مستوى  ً

الكفايـة التوافق النفيس، ويرتتب عليه مشاعر الحساسية، وأحاسيس الدونية وعدم 
فالتقاعـد قـد يـؤدى إىل عديـد مـن األزمـات تتمثـل يف شـعور . ومشاعر االكتئـاب

ال حول له وال قوة، وأن جهـوده ال جـدوى لهـا ىف (ًالشخص بأنه قد أصبح هامشيا 
وفقد مكانتـه التـى كـان يتمتـع بهـا، عـالوة عـىل العديـد مـن ) التأثري عىل النتائج

فضـالً عـن أنـه يجعـل . ة والعقلية األخـرىاملشاكل النفسية واالجتامعية والجسدي
 .ًاألفراد أكرث انسحابا من املجتمع املحيط بهم

ـاالغرتاب  ـادة شــعور املســن ـب ـارش يف زـي ـد يكــون التقاعــد الســبب املـب وـق
Alienation أن الفرد يبدأ مـع تقـدم السـن ) 2000( حيث تري سهام عبد الحميد

من عامل العمل واإلنتاج بعالقاته وبلوغ سن الستني، والتقاعد عن العمل االنسحاب 
االجتامعية مع الزمالء وأصدقاء العمل ليستقر يف عامله املحدود داخل األرسة، ومام 
يزيد من مشـاعر االنسـحاب والوحـدة واالغـرتاب واالكتئـاب لـدي املسـنني نقـص 

 أن نتـائج عديـد مـن (Atchly, 1976)ويذكر أتشييل . االهتاممات مع تقدم السن
األجنبية تؤكد أن شعور املسن باالغرتاب عن املجتمع يبـدأ نتيجـة ضـيق الدراسات 

دائرة النشاط االجتامعي للمسن حيث ينسـحب الفـرد املسـن متامـا عـن املجتمـع 
ويبقي مغلقا نسبيا عن اآلخرين ويظهر ذلك يف زيادة انشغاله بنفسه وتطول فـرتة 

ن زمالئه وأصدقائه ومعارفـه إقامته باملنزل، ويبدأ يف ظل هذا االنسحاب االبتعاد ع
 .وعزوفه عن مامرسة أي نشاط اجتامعي أو ترفيهي أو إنتاجي

أن كثـري مـن الدراسـات العربيـة ) 2000(ويذكر عادل محمد وفاطمة محمود 
واألجنبية تؤكد أن مشاعر االغرتاب لدي املسنني هي وليدة سوء التكيف والتوافـق 

رتـفـاع الـشـعور بالعزـلـة االجتامعـيـة، ـمـع الواـقـع الجدـيـد الـنـاجم ـعـن التقاـعـد، وا
 والالمعني، والالمعياريـة، والتمـرد، والعجـز، واالغـرتاب عـن املجتمـع وكـام توصـال 

 ومـن العوامـل التـي تعمـل . إيل أن االغرتاب لدي املسنني أكرث منـه لـدي املسـنات
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عيل خفض حدة الشعور باالغرتاب لدي املسنني والوصول إيل حالة مـن الرضـا عـن 
 .ات وتقبل األخرينيالذ

أن ـمـن أخـطـر املـشـاكل الـتـي ذكرـهـا ) 25: 1985 (الــلــهوـتـذكر أميـنـة عـبـد 
املهتمون مبوضوع املسنني هي ظـاهرة التشـويه املعـريف ومـا يقـوده مـن أسـاليب 
فكرية تـنعكس يف اتجاهـات وسـلوك املسـن مـن حيـث التقيـيم السـلبي للـذات، 

 بالعجز، وتوقـع الفشـل يف أي محاولـة، والنظرة السلبية للعامل واملستقبل والشعور
وفقدان األمل، بل وتضخيم السلبيات وعزوها إيل الذات بدرجة أكرب مـن العوامـل 

 . الخارجية

أن الكتب والتليفزيون والسـينام تصـور ) 51 :2001(وتذكر سلوى عبد الباقي 
ًاملسنني عيل أنهم عاجزون جسميا وغري فاعلني، وترسم صورة للمسن وهـو جـالس 

ًعيل كريس متحرك ونادرا مـا يـتم تصـويره يف نشـاط أو حركـة أو يف أي دور فعـال 
وتسهم وسائل اإلعالم بهذه الصورة التأثري عـيل اتجاهـات النـاس نحـو كبـار السـن 

 . خاصة يف تشكيل اتجاهات ترتبط بالقوالب الجامدة

يـة أننا إذا أردنـا دراسـة التشـوهات املعرف) 43: 2000(ويذكر فؤاد أبو حطب 
لدي املسنني فال يجب إهامل العوامـل الثقافيـة التـي لهـا الـدور املهـم يف طبيعـة 
تفكري املسن، وعدم تهيئته الستقبال أزمة التقاعد، وما يصاحبها من زيادة يف وقـت 
الفراغ، ونقص الدخل، والشعور بالقلق عيل الحـارض، والخـوف مـن املسـتقبل مـام 

 . يؤدي للعديد من االضطرابات

ًاعدون غالبا ما يتم عزلهم عن كثـري مـن شـبكات االتصـال املوجـودة يف واملتق

املجتمع مبجرد فقدهم لوظائفهم أو مواقع عملهم وبهـذه الطريقـة فـإن املجتمـع 
ًيشجع بل ويجرب املسنني عيل أن يصبحوا أشخاصا غري مشاركني األمـر الـذي يـؤدي 

 .بالرضورة إيل االكتئاب، واالغرتاب والتشويه املعريف

أنه ال بد من تغيري أسـلوب رعايـة املسـنني يف ) 2000(تذكر آمال عبد السميع 
وقـد يكـون ذلـك أحـد . فئة منعزلة عن املجتمع، والعمل عيل تصميم نظام الدمج

وقـد أشـارت بـذلك النـدوة . عوامل تخفيف حدة الشـعور بـاالغرتاب لـدي املسـن
إيل أن املـبـدأ ) 1982(رب الـتـي أقيـمـت يف املناـمـة ـنـوفم" لرعاـيـة املـسـنني"العلمـيـة 

األسايس التي تقوم عليه رعاية املسن يف الدول العربية الخليجية هو إدماج املسـن 
يف املجتمع بكافة الوسائل، والعمل عيل عدم عزله عن بيئتـه، وعالقاتـه، وأدواره يف 

 .األرسة وخارجها



 العجز املتعلم
 

 254

 :لأن أسباب التشويه املعريف لدي املسنني تشم) 2002(ويذكر صفوت فرج 

أن املسن يواجه هذه املرحلة مبتطلبات جديدة مل يعد لها، ويفتقـد يف غالـب   - 
األحيان مرونة اكتسابها ببقايـا مهـارات تعلـم قدميـة، وأمنـاط سـلوكية ظلـت 

 .راسخة وممتدة لديه عيل مدي فرتة عمريه طويلة

كـن أن التغريات املعرفية املختلفة التي تشاهد لدي نسبة كبرية من املسنني مي  - 
تكون مرتبطة بخصائص هذه املرحلة، أو تكون متغريات طبيعية، وانخفاض يف 
منحنيات األداء والوظائف ويف كال الحالتني يحتاج املسن إيل أنواع وأشكال من 

 .ًالتوجيه والرعاية تجعله قادرا عيل فهم مثل هذه التغريات والتوافق معها

ة ومعايشة ظروف الحيـاة املختلفـة يجد املسن رغم تاريخه الطويل من الخرب  - 
ًبـصـورة اـسـتقاللية أـنـه أـصـبح يف موـقـف يجعـلـه معتـمـدا، ويف حاـجـة لـعـون 

 .اآلخرين ومساعدتهم له يف أمور متعددة

يختلف منط التفاعل االجتامعي بني املسن واآلخرين عن منـط التفاعـل الـذي   - 
ملراحل العمرية املبكـرة ًكان سائدا بينه وبني أقرانه وأصدقائه وأفراد أرسته يف ا

مام يخلق لديه معتقدات غري سليمة حول النـاس تصـيبه بإحباطـات متتاليـة 
وتخذل توقعاته االيجابية عن اآلخرين، وهي أمور ذات تأثريات سلبية مبـارشة 
ًعيل صحته النفسية والبدنية وتتطلب عناية وجهـدا تخصصـيا واعيـا للتعامـل  ً ً

 . معها

قد أنه إهامل، وتجاهل، أو نسيان، أو فقدان للمكانة بـني يعاين املسن مام يعت - 
ًأرسته ومجموعته اللصيقة وهي مشاعر سلبية تتطلب منطا من إعادة التنظيم 
املعريف الرضورى ملسـاعدة املسـن عـيل التعامـل السـوي يف عالقاتـه وصـالته، 

 .ًواملحافظة عليها مام يحقق له فرصا أفضل للصحة النفسية

 -اإلقـدام (ذاته فإن املتقاعدين ميرون برصاع ميكن تصـنيفه رصاع وىف السياق  - 
فهم يرغبون ويتوقون إىل البقاء ىف حالة من النشاط ويحافظون عىل ) اإلحجام

ذاتيتهم وقيمتهم وىف نفس الوقت يتمنون االنسـحاب مـن املهـام االجتامعيـة 
اب ومثـة ضـغوط عديـدة نحـو االنسـح. ويتابعون حيـاة رحبـة يتـأملون فيهـا

 :االجتامعي منها

 .عند بداية التقاعد قد يفقد األفراد اتصالهم بأدوارهم االجتامعية السابقة -1
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ـذات  -2 ـة إىل االنـشـغال باـل ـيـؤدى اـملـرض وـضـعف الـقـدرات الجـسـمية والعقلـي
 .وبعيوبها

 .ًمييل الشباب ىف املجتمع إىل االنسحاب بعيدا عنهم  -3
ًينحون جانبا أي موضوعات ليسـت عـىل عندما يصبح املوت شاغلهم األسايس  -4

 .درجة كبرية من األهمية

وقام املسنون من األمريكيني مبحاولة التغلب عىل هذا الرصاع بطـرق مختلفـة 
تعكس عاداتهم يف الحياة وقـيمهم ومفـاهيمهم الشخصـية حيـث حـدد البـاحثون 

بـارات حيـث يشـغلون أنفسـهم بالع: األول معيـدوا التوافـق . ثالثة أمناط للتوافق
الذين يركزون عىل بذل الطاقة ىف القيام بأدوار : والثاين املركزون . الدينية واملجتمع

الذين : والثالث العاجزون .  وأنشطة معينة كالظهور بإبداء الحب أو رسم اللوحات
ًيهجرون االهتاممات االجتامعية عمدا عىل الرغم من أنهم يحرصون عـىل االهـتامم 

 ).1983دافيدوف، (ًاكا منهم أنهم ال ميتلكون التأثري فيها بالعامل وبأنفسهم إدر

 ماذا عن العجز املتعلم لدى املسنني؟

قد يشعر املسنون بالعجز نتيجة لعدم استجابة املجتمع الحتياجاتهم أو عـدم 
أن مـن أهـم أسـباب ) 2001(ويذكر عادل العدل . توفري الفرص إلشباع احتياجاتهم

 حيـث أصـبح املسـن ال يسـتطيع التـأثري يف -ى املسن فقدان السيطرة،أو العجز لد
 بسبب عمله الذي فقده، أو بسبب تفكـك -املواقف االجتامعية التي يتفاعل معها 

األرسة بعد زواج األبناء وبعدهم عنه، أو فقـد رشيـك الحيـاة، أو زمـالء العمـل، أو 
د تتضح يف صـورة عىل سبيل املثال يؤثر التقاعد تأثريات سلبية عيل األفرا. األصدقاء

ًالعزلة االجتامعية، فقدان املكانة، وفقدان األصدقاء، وهناك عددا كبريا من املسـنني  ً
ميرون يف العرص الحديث بأزمة اغرتاب عن الذات، وعـن املجتمـع سـواء يف الـدول 

 . النامية أو املتقدمة

 (Schulz, 1976 & Rodin & Langer, 1977)وىف هذا السياق يـرى البـاحثون 
 ن الـصـعوبات املـصـاحبة ـلـذوى الـسـن الكـبـري تـعـد مـعـايري ـصـادقة للعـجـز اـملـتعلم، أ

فاملسن مير بعدد كبري من األحداث غري القابلة للتحكم مثل فقـدان األصـدقاء وأفـراد 
الـخ تعكـس هـذه األحـداث غـري القابلـة ... األرسة باملوت، فقدان الـدخل والوظيفـة 

 أن (Meidan, 1991)سـن، ويـرى ميـدان ًللتحكم صورا مـن العجـز املـتعلم لـدى امل
ًالشيخوخة تعد مثاال جيدا للعجز املتعلم، وتعد سلبية املسـن عـامالً وسـيليا مهـام ىف  ً ً

  أن األفكـار النمطيـة املنـترشة (Solomon, 1982)ويوضح سـولومون . العجز املتعلم
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تامم عن الشيخوخة بني األخصائيني مثل الحاجة للتمريض، ضعف الذاكرة عدم اهـ
عائلتهم بهم، متاعب صحية سامت شخصية سلبية، افتقار الشعور باألمان، الوحدة 
والتطفل والتشاؤم وغريها تـرتجم هـذه إىل مامرسـات فعليـة، أى أن هـذه األفكـار 
النمطية تعنى أن أخصايئ الشيخوخة ال يترصفـون طبقـا الحتياجـات املسـن ولكـن 

إنـذار سـابق للعجـز املـتعلم لـدى املسـن ًطبقا لهذه األفكار النمطية، وهذا يعترب 
(Peterson, et al, 1995). 

أن العالقة بـني الفـرد والعوامـل املحيطـة هـى ) 1998(ويرى الفرحاىت السيد 
عالقة تأثر وتأثري، فمن جهة تحدد موقف املسن مـن ذاتـه ونظرتـه إىل العـامل مـن 

ل نظرته لذاتـه ومن جهة أخـرى فإن نظرة املحيطني للمسن هى رسالة تشك. حوله
.. وإدراكه لصفاته اإليجابيـة، وإدراكـه لكفاءتـه، ومـدى تـأثريه ىف البيئـة املحيطـة 

 دراـسـة (Kite, et al, 1991)أـجـرى كاـيـت وآـخـرون . ًومتاـشـيا ـمـع ـهـذه النـظـرة
ًأوضحت أن املسنني يرسمون ألنفسهم صورا إيجابية عندما تكـون الفرصـة متاحـة 

. ًسـحب عـىل املسـنني ـمـن الـذكور واإلنـاث مـعـاوهـذه النتيـجـة تن. لتقـدير الفـرد
وتستدرك كايت أن هذه النتيجة ال تستمر مع جميع مراحـل الشـيخوخة، بـل قـد 

وتدل هذه النتـائج عـىل قـدرة املسـنني . تكون أفضل ىف املرحلة املبكرة للشيخوخة
ا والبد هنا أن نوضح حقيقة مهمة إذا أردن. عىل العطاء والقيام بفاعلية ىف املجتمع

االستفادة مـن الشـيخوخة رضورة تكييـف العمـل للمسـن ولـيس تكييـف املسـن 
للعمل، فالحالة األوىل تعبري عن دالالت ونوايا صـادقة لرغبـة املجتمـع ىف مواصـلة 

وتتـضـمن الحاـلـة الثانـيـة تعـمـد إبـعـاد املـسـن ـعـن داـئـرة العـطـاء . املـسـن ـلـدوره
 .االجتامعي

شيخوخة بصـورة واحـدة وأن مسـألة وىف هذا السياق فإن املجتمع ال ينمط ال
فعند ذكر الخصـائص اإليجابيـة يوصـف املسـن . تنميط الشيخوخة مسألة موقفية
أما عن ذكر الصفات السلبية نجده يوصـف بأنـه . بأنه محبوب وذىك ويتمتع بخربة

وأن أى فئة عمرية تتصـف مبظـاهر إيجابيـة وأخـرى . نكد ويائس وال ينصت ألحد
كـام أن املسـنني مـن . نعامل فئـة املسـنني كـأى فئـة عمريـةلهذا يتعني أن . سلبية

ًاإلناث أكرث الفئات معاناة من التنميط االجتامعي وأقل الفئات نصـيبا ىف املشـاركة 

فعنـد مقارنـة املسـنات مـن اإلنـاث . االجتامعية، واالسـتفادة مـن الفـرص املتاحـة
وة يـدركون العجـز باملسنني من الرجال، نالحظ أن اإلناث فئـة ال حـول لهـن وال قـ

لذلك يجب التأكيد مـرة أخـرى عـىل . ويتعلمونه عندما يواجهون صعوبات بسيطة
 .رضورة تأكيد الفردية واملوقفية عند التعامل مع اإلناث املسنات
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وىف هذا املجال بينت نتائج الدراسات السابقة الخاصة بالعالقة بـني االكتئـاب 
وث الغربية ينترش بصورة وبائيـة أكـرث بـني والعمر نتائج مامثلة، فاالكتئاب يف البح

املسنني، ومن املمكن تفسري ذلك بسبب ما يتعرض له هؤالء املسـنون مـن عوامـل 
ترتبط بالضغوط ذات املصدر الفسيولوجي وأحداث الحياة، فاملسنون ىف السـنوات 
األخرية من العمر تكون فرصة معاناتهم من األحداث السلبية أكرث بسبب فقـدانهم 

موت أزواجهم أو زوجاتهم وأصدقائهم، فضال عن ضـيق فـرص النمـو، والتطـور أو 
 .املهني والحراك االجتامعي بسبب السن

 دراسـة (Priddy, 1982)وملواجهة العجز املتعلم لدى املسنني أجـرى بريـدى 
ًانطلق فيهـا مـن اعتقـاد أن املسـن يكتسـب العجـز تـدريجيا بسـبب اعتقـاده أن 

اته التي ال جدوى لهـا ىف التـأثري عـىل األحـداث، وأن أي املجتمع أصبح يرفض خدم
عمل يقوم بـه ال يعطـى النتيجـة التـي يرتضـيها املجتمـع، واعتقـاده أن املشـاركة 
االجتامعية واالنجازية أصبحت منخفضة، وقام بريدى بعمل برنامج إرشادي معريف 

 : للتغلب عىل الشعور بالعجز املتعلم يرتكز عىل ما يىل 

 .ل إدراكاتهم املعرفية لذاتهم، وتقبل أى نهاية محتومةتعدي  - 
 إعطائهم مواقف مناسبة تشجعهم عىل االندماج ىف مهام ومواقف مناسبة   - 
أن التقدم ىف العمر سمة ثابتة عىل مـر العصـور والثقافـات، وأن الفـرد الـذى   - 

 .يدرك ذلك هو الذي يستطيع أن مير بهذه املرحلة بسالم

نظرية العجز إعطاء املسنني املقيمـني ىف دور املسـنني إمكانيـة ومن تطبيقات 
ـؤدى إىل تحـسـن ـحـالتهم الجـسـدية  ـتهم وـهـذا ـي الـضـبط الواـسـع ملـحـيطهم وبيـئ
والنفسية بشكل ملحوظ، وإن كبار السن الـذين يوضـعون ىف مؤسسـات تشـبه إىل 

ر لـدى حد بعيد املحيط املنزيل القديم لكبار السن يقـود إىل ارتفـاع معـدل األعـام
هؤالء املسنني،وعندما يتم منع السـيطرة عـىل الظـروف املحيطـة يـنخفض معـدل 

 ىف دراسـتها عـىل (Thomae, 1981)وهنـا توصـلت ثومـا . األعامر بشكل ملحـوظ
 سنة أن درجة رؤيتهم ألحداث حياتهم عىل 75رجال وامرأة ىف متوسط عمر ) 184(

ثري عىل التـوتر الـذى يـواجههم أنها خارج نطاق تحكمهم كبرية، وال يستطيعون التأ
ىف حياتهم مام قـد يكـون سـببا للعجـز املـتعلم، وأن التـدخل الـذى يقـوى درجـة 

 .اإلحساس بالتحكم بني املسنني يؤدى إىل صحة نفسية وبدنية أفضل

ًيتضح من ما سبق من دراسات وتوجهات نظرية أن جـزءا كبـريا مـن التوافـق  ً
 لكيفية التي يرى فيهـا املسـن ذاتـه ومـدى الشخيص واالجتامعي للمسنني يرتبط با
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األمر الذي يؤكد بقـوة أهميـة الـدعم املسـتمر . كفاءته ىف مجاالت الحياة املختلفة
ًللمسن ماديا ونفسيا واجتامعيا حتى يكمل مشوار حياته بسالم ً فاملسألة إذن تبدأ . ً

 أى -سـن  االجتامعـي اإليجـايب للتقـدم ىف الStereotypingوتنتهي عنـد التنمـيط 
ً يؤثر تـأثريا إيجابيـا عـىل قـدرة املسـن عـىل -النظر إىل تقدم السن بصورة إيجابية  ً

 .التذكر، والعكس صحيح

ًفقـد يختـار الـبعض خطـا . وتنتهي املسألة بكيفية اختيار املسن لخـط حياتـه
ًويختـار الـبعض اآلخـر خطـا . ًإيجابيا يدرك من خالله استعداد قدراته عـىل التـأثري

درك من خاللـه نقـص قدرتـه عـىل التـأثري ىف حيـاتهم مـام يـؤدى إىل نفـور ًسلبيا ي
وتشـري هـاردن . ًاآلخرين منهم، ومن ثـم يصـبح عبئـا عـىل نفسـه وعـىل اآلخـرين

(Hardin, 1990) فالنوع األول :  إىل مجموعة الخصائص التى يتصف بها كل منهام
والتكامل، ويتمكنون يتصف بالعطاء والعالقة الحميمة ويتجه أصحابه إىل التمسك 

من اكتشاف األحداث املحوريـة التـى تشـعرهم بـوالدتهم مـن جديـد، ويبسـطون 
الحياة، ويكونون أكرث تفاؤالً ويـدركون أنهـم ميتلكـون مفـردات شخصـية إيجابيـة، 

ىف حني مييل النوع الثـاين . ويستطيعون بجهدهم وقدرتهم التأثري ىف كثري من األمور
ستوعبوا حقيقة تقدم السن إىل إلقاء اللـوم عـىل اآلخـرين  الذين ال ي-من املسنني 

فـضـالً ـعـن ـكـونهم ـمـزاجيني . باعتـبـارهم ـسـبب مـشـكالتهم ونـفـور اآلـخـرين ـمـنهم
ومتصلبني بالرأي، ويعتقدون بعدم إنصاف الحيـاة لهـم وعـدم قـدرتهم عـىل بنـاء 

 .صداقات حميمة

 
 العجز املتعلم والشعور بالوحدة النفسية : القضية السابعة

اإلنسان مخلوق اجتامعي وكل ما يفعله أو يقوله يـؤثر ىف تفاعلـه االجتامعـي 
وعالقاته املتباينة باآلخرين، ويتأثر بهـم ىف الوقـت ذاتـه، وىف خضـم هـذا التفاعـل 
االجتامعي املسـتمر، تقـوم الصـفات الشخصـية بـدور جـوهري ىف تسـهيل عمليـة 

رزة عىل تلك الصفات خـربة الوحـدة ومن األمثلة البا. التفاعل االجتامعي أو إعاقتها
النفسية والتى هى حالة انفعالية يشعر بها الفرد عندما يرى أن مستويات وأشكال 
خرباته ىف التفاعل مع اآلخرين ال تحقق له اإلشـباع الـذى يتمنـاه أو ينشـده، ولـذا 
فالوحدة النفسية ترتبط بتصدع العالقات مع األخرين سواء كان ذلك بصورة دامئـة 

مؤقتة، أى شعور غري مرغوب فيه، يخربه الفرد نتيجة انفصـاله عـن أشـخاص أو أو 
 .موضوعات أو جوانب الوسط الذى يعيش فيه
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وهى زيادة املسافة بني صورة الفرد عن ذاته وبني الصورة التي يراها اآلخرون 
أو . عنه، وهى حالة عجز نتيجة افتقار ارتباط عاطفى يربط الفرد بآخر أو بـآخرين

وقد ينشـأ . ر بالحرمان ينشأ عن الحاجة إىل أنواع معينة من العالقات البرشيةشعو
 .هذا الشعور بالحرمان عندما تختفي العالقات التى يتوقعها الفـرد

بأنها إحساس الفرد بوجود فجوة نفسـية ) 1993(وتعرفها زينب عبد اللطيف 
 بافتقار التقبـل بينه وبني أشخاص وموضوعات مجاله النفيس إىل درجة يشعر معها

والتواد والحب من اآلخرين، وقد يرتتب عىل ذلك حرمان الفرد من أهلية االنخراط 
ىف عالقات مشبعة ومثمرة مع افراد وموضوعات الوسط الذى يعيش فيـه وميـارس 

 .دوره من خالله

وتعد الوحدة النفسية عامل مهيئ للعجـز املـتعلم، بسـبب مـا يصـاحبها مـن 
 ,Alden)ومعارف مشوهة عن الـذات، حيـث وجـد الـدين اكتئاب وقلق وسلبية 

 عالقة العجز املتعلم بقدرة الفـرد عـىل التبصـري عـىل رأيـه، كـام أن األفـراد (1984
يترصفون بطريقة سيئة تجـاه األفـراد الـذين يعـزون األحـداث السـيئة إىل أسـباب 

جهـه فالشـخص الـذي توا) أفراد يتصـفون بـالعجز املـتعلم(داخلية وثابتة وشاملة 
مشاعر اآلخرين السلبية عرضـه ألن يكـون منطويـا، وتفسـرياته املعرفيـة املشـوهة 

 .(Peterson, et al,1995)تجعله يقتنع ىف عجزه 

فالخجـل . وقد يطلق عىل املتعلم خجوالً ىف حالة ما يصبح الخجل عنده عـادة
 النفيس قد يبدأ بـالخوف مـام هـو غـري مـألوف ثـم ميتـد إىل أن يأخـذ املـتعلم إىل

 Dependence واالعتامدية Unresponsivenessالوحدة النفسية وعدم االستجابة 
 ...وفقدان الثقة بالنفس وإدراك عدم امتالك معطيات التفاعالت االجتامعية 

 عـىل عينـة مـن طلبـة (Dion et al, 1995)وهنا بينت دراسة ديون وزمالئـه 
نهـم غـري راضـني عـن مظهـرهم الجامعة أن األفراد الخجولني السيام اإلناث ذكروا أ

وقـد . الخارجى كام أنهم مستاؤون من مالحظات األخرين السلبية بشأن مظهـرهم
  نفـس النتـائج إضـافة إىل أن (Bruch et al, 1986)أكـدت دراسـة بـرج وزمالئـه 

ًالقلق االجتامعى كان مرتفعا لدى األفراد الخجـولني الـذين ذكـروا أنهـم يعتقـدون 

 االجتامعيـة الفعالـة، وىف هـذا الشـأن يـرى ترينـر وأخـرون أنهم تنقصهم املهـارات
(Turner et al 1990) أن األفراد الخجولني يصفهم عامة النـاس بـأنهم مـن تظهـر 

 ويبـدو علـيهم أنهـم . عليهم مشاعر عدم االرتياح والتـوتر ىف املواقـف االجتامعيـة
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هم ىف حقيقة األمـر يحجمون عن املشاركة ىف املحادثة االجتامعية عىل الرغم من أن
 .يتوقون إىل االنخراط ىف الحديث مع األخرين

 الخجل بأنه قلق وعـدم راحـة ىف املواقـف (Crozier, 1979)ويعرف كروزير 
وىف هـذا . ًاالجتامعية خاصة تلك التى تتضـمن تقيـيام بواسـطة أفـراد ذوى سـلطة

مـن الصدد فإن القلق وعـدم الراحـة ينـتج عـنهام صـمت وانسـحاب وقـدر قليـل 
، وعدم السعادة، واالنشغال Self-Consciousnessالسلوك الظاهر والوعى بالذات 

بالنفس وبنقائصها وباالنطباع الذى يرتكه الفرد عـىل األخـرين وصـعوبة ىف التعبـري 
وتوصيل األفكار، وكل هذا مرجعه إدراك الفرد الخجول بعجز ذاتـه وتـدىن صـفاته 

 فإنه يعرف الخجل بأنـه (Buss, 1980)ما بص أ. للتحكم والتاثري ىف السياق املحيط
رد فعل يشـتمل عـىل التـوتر واالنشـغال ومشـاعر االرتبـاك وعـدم الراحـة ومقـت 

ويعـرف جـونز وزمالئـه .. ًالتخاطب بالعني وكف السلوك السوى املتوقع اجتامعيـا 
(Jones et al, 1986) الخجل بأنه استجابات تدل عىل عدم الراحة والكف والقلـق 

ًفظ ىف وجود األخرين، ويؤكدون أيضا عىل أن الخجـل يتعلـق بشـكل أسـاىس والتح
ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إليـه . بالتهديد ىف املواقف االجتامعية الشخصية

ىف تعريـفـه للخـجـل ـعـىل أـنـه مـيـل إىل تجـنـب التفاـعـل ) 1981(حـسـني اـلـدرينى 
 . مناسبةاالجتامعى مع املشاركة ىف املواقف االجتامعية بصورة غري 

ومن ثم فإنه ميكن تعريف الخجل بأنه مجموعة متآلفة من املشاعر واملعارف 
ًواالتجاهات التى تتفاعل معا وتعوق قدرة الفرد عىل التحكم ىف املوقـف، وتجعلـه 

يدرك أنه بصفاته وخصـاله الشخصـية ال يسـتطع الـتحكم ىف املواقـف االجتامعيـة 
 ً. وفسيولوجياًاألمر الذى يجعله ذلك يتأثر انفعاليا

 أن األفراد الذين يعتقدون (Zimbardo, 1986)وىف هذا الشأن يذكر زميباردو 
أنهم اليستطيعون التحكم ىف السياق املحيط، ويخجلون منه، عـربوا عـن معانـاتهم 

 : من سبعة أنواع من املشكالت التى تنشأ بينهم وبني األخرين وهى 

صـدقاء واالسـتمتاع بـالخربات الجديـدة مشكالت ىف مقابلة الناس، وتكـوين األ  -1
 . واملختلفة

 .حاالت انفعالية سلبية مثل القلق واالكتئاب والوحدة  -2
 .ضعف ىف توكيد الذات وصعوبة ىف التعبري عن الرأى  -3
تكتم شديد ومفرط األمر الذى يجعل اآلخرين يجدون صعوبة ىف تبـني كفـاءة   -4

 .الفرد وتقدير مميزاته
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 الفـرد Stereotypingم الـذات ويتضـمن ميـل اآلخـرين إىل قولبـة سوء تقدي  -5
 .ٍالخجول أو املتكتم عىل أنه غري ودود وغري مهتم باألخرين أو أنه متعال

 .صعوبات ىف التواصل أو التعبري عن األفكار ىف حضور األخرين  -6
 . الوعى املفرط بالذات-7

جول خصائص معينة منها  أن للمتعلم الخ(Zimbardo, 1997)ويرى زميباردو 
 :ما يىل

 .ال يتطوع للقيام بأية مهمة  - 
 .ال يبادر ببدء الحوار مع املعلم  - 
 .ًأقل نشاطا من أقرانه  - 
 .مطيع للغاية  - 
 .ًوال يرغب أبدا ىف طلب املساعدة من اآلخرين. ًال يثري املشاكل أبدا  - 
وىف ذلك يلخص زميباردو . ةيرتبك عندما يتعرض للنقد ويؤدى بصورة غري جيد  - 

ماسبق ىف أن الخجل حالة مرتفعة من الوجـود الفـردى فيهـا يـدرك الفـرد أن 
ويعنى ذلك أن الرفض أو النقـد الـذى يوجـه . هناك متاثالً بني األنا وأداء الفرد

ألى من أفعال الفرد الخجول يدرك من قبله بالتاىل أنه نقد أو رفض موجه لـه 
ًألنا عند الفرد الخجول متأهبـة دامئـا وهشـة تجـاه أى وهنا نجد أن ا. ًشخصيا

 .نقد

 : الخصائص التالية للفرد الخجول (Brophy, 1996)ويضيف بروىف 

 .Unobtrusiveness عدم الفضول - نقص الشعور باألمان -الهدوء   - 
 .ليس لديه رغبة لجذب انتباه اآلخرين له  - 
 .افة بعيدةال يتحدث إىل املعلم أو الزمالء من مس  - 
 .لديه تصور سلبى عن نفسه  - 

 معارف عجز تهيئ الفرد إىل الشعور بالوحدة (Myers, 1988)ويضيف مريس 
 :النفسية عندما ما يواجه مواقف تفاعالت اجتامعية صعبة منها

 . عن العجزSelf-Verbalizationالتحدث املتكرر مع الذات  -1
 بنقص تقدير الـذات واملعرفـة vicious cycleارتباط الوحدة ىف حلقة مفرغة   -2

 .والسلوك االجتامعي غري السوى
 .أساليب عزو مرضية مثل أساليب العزو املهيئة للعجز املتعلم  -3
يلومون أنفسهم عىل العالقات االجتامعية السلبية، ويستخدمون طرقـا سـلبية   -4

 .ىف إدراك اآلخرين
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ا لـنمط واحـد مـن االنفعـاالت ومن مآيس العجز املتعلم أنه يحولنا إىل ضـحاي
واألفعال السلوكية التى يغلب عليها السلبية واللوم الذايت وتجريح الـنفس والبكـاء 
والكآبة، ومن ثم فإننا ىف حالة شعورنا بالعجز وانعدام الحيلـة نـترصف ىف املواقـف 
ـا  ـدير إمكانياتـن ـالنفس وتـق ـزاز ـب ـن االعـت ـو ـم ـة تخـل ـة بطريـق ـة املختلـف االجتامعـي

 فالشخص ىف هذه الحالة يعجز عن أن يرى إمكانيـات النجـاح والتفـوق الشخصية،
ًفيام يفعل، حتى ولو كان أداؤه الفعيل متفوقا عـن غـريه، ومـن الطبيعـي يف مثـل 

ًهذه املواقف أن نجد ذوى العجـز املـتعلم يجـدون ىف العالقـات االجتامعيـة عبئـا 
واقف أحيانـا مـن فائـدة يخلو من اإلشباع وال يحصلون منها عىل ما تحمله هذه امل

ومكاسب، فهم يدخلون هذه املواقف مبوقـف الضـعيف العـاجز اليـائس، القـانط 
ًأحيانا، الخائف من الرفض، الباحث عن التأييد، فهم عـاجزون عـن فهـم املـؤرشات 
والدالالت واملعايري االجتامعية املعمول بها داخل اإلطار الثقايف الذين يعيشون فيه، 

رة عىل اإلنصات لآلخرين وتقبل وجهات نظرهم وإظهار االختالف كام أنهم أقل قد
, معهم بصورة مقبولة،فضالً عـن عجـزهم عـن املشـاركة االجتامعيـة مـع أقـرانهم 

ونقـص الحساسـية , وعدم فهم أو االسـتجابة للمـؤرشات والـدالالت غـري اللفظيـة 
 .االجتامعية واالنفعالية لآلخرين ومؤازرتهم

ًعجز قد يجعل عالقة الشخص بالعامل االجتامعي مصدرا وأضافت البحوث أن ال
 :لالضطراب ىف ضوء املحكات التالية

يفتقدون اإليجابية ىف املواقف االجتامعية، ويجـدون صـعوبة شـديدة ىف بـدء   -1
 .عالقة أو املبادرة عند الرغبة ىف إيجاد عالقة جديدة

الجتامعيـة الرضوريـة يصفون اآلخرين بالجمود والتصلب، واختصار املهـارات ا -2
 .للنجاح والتفاعل االجتامعي

ىف عالقاتهم مع اآلخرين ال يحسنون التعبري عـن أنفسـهم أو الـدفاع عـام قـد  -3
 .ينسب إليهم من أخطاء

يعانون حساسية قوية عند دخولهم مواقـف تفاعـل، مبـا ىف ذلـك حساسـيتهم  -4
ل لكـثـري ـمـن لـلـرفض أو التجاـهـل ونتيـجـة لـهـذا يتعرـضـون ىف مواـقـف التفاـعـ

االحباطات، التى تهيئهم إىل إدراك أنهم ال ميتلكون مقومـات التفاعـل والتـأثري 
ىف املواقف االجتامعية مام يجعلهم ينسحبون فيام بعـد مـن فـرص االحتكـاك 

 .مبواقف جديدة

ومن ثم تزداد الصعوبات االجتامعيـة بصـورة أكـرب لـدى ذوى العجـز املـتعلم 
 باء، ومتتد الصعوبات االجتامعيـة لتشـمل االضـطرابات السيام عند التعامل مع الغر
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ىف عمليات التواصل اللغوي واالجتامعي، فحجم الكالم لديهم أقـل، ونـربة الصـوت 
متيل للخفوت والوهن، ويثريون إزعاج أرسهم ورفـاقهم وأقـاربهم بسـبب ميـولهم 

لتوجيـه الشديدة لالعتامد عىل اآلخرين وحساسيتهم الشديدة للرفض ومقاومتهم ل
ًواإلرشـاد، ورمـبـا بـسـبب ـهـذا تـبـني بالفعـل أن اآلـخـرين يقيـمـونهم تقـيـيام ـسـلبيا،  ً ِّ ُ
ـاديني ال  ـة بالـع ـم مقارـن ـيمهم لـه ـات أن األـشـخاص ىف تقـي ـد الدراـس ـرت عدـي وأظـه

 .ًيفضلونهم أصدقاء لهم أو زوجا للمستقبل

 وتبني دراسات أخرى أن التقييم السلبي الذي يلقـاه ذوى العجـز املـتعلم مـن
اآلخرين ميثل نتيجة متسقة تظهر ىف أكرث الدراسات ىف غالبية املجتمعات اإلنسانية، 
ولهذا تزداد املشكالت االجتامعية لـديهم بشـكل متكـرر واتصـفت البيئـة األرسيـة 
والعالقات الزوجية لديهم بالتوتر والضغط النفيس، وقد يصـفون حيـاتهم الزوجيـة 

 الجيـد، وإسـاءة الفهـم، وتبـادل االتهامـات بأنها تتسم باملشاحنات وعدم التواصل
 ).1997الفرحاىت السيد، (

لعل الخجل وعالقته بالقلق االجتامعى من أهـم العالقـات التـى حـازت عـىل 
فالخجل فضالً عىل أنه ظاهرة نفسـية وخـربة انفعاليـة محسوسـة . اهتامم الباحثني

ويـرى بعـض البـاحثني . ًومحددة، فإنه أيضا حالة التظهر إال ىف املواقف االجتامعية
فـالتنظري الحـديث ينظـر . أن التمييز بني الخجل والقلق االجتامعى يشكل مشـكلة
وىف أحيـان أخـرى يعـرف . إىل الخجل عىل أنه شكل من أشـكال القلـق االجتامعـى

السيام الخـربة الشخصـية (ًالقلق االجتامعى عىل أنه ميثل جانبا من جوانب الخجل 
 .(Jackson et al , 1997)) تراملتمثلة ىف القلق والتو

ويرى أولئك الباحثون أن السـلوك االجتامعـى بـني األفـراد يتسـم بأنـه تبـادىل 
مبعنى أن سلوك فرد ما يدعو ويحفز اآلخرين عـىل االسـتجابة لـه بطريقـة معينـة، 
ولذلك نجد ردود فعلهم املعرفية االنفعالية نحـو املوقـف االجتامعـى تـدفعهم إىل 

تستثري استجابة معينة من اآلخرين، ويعنى ذلك ان الفرد الخجول القيام بسلوكات 
ىف أثناء التفاعل االجتامعى ونتيجة ملشاعر القلق االجتامعى وبسـبب خشـيته مـن 
التقييم السلبى أو خوفه من الفشل ينتابه التوتر ويبدو سلوكه للآلخرين كام لوكان 

. جل أو االنسحاب االجتامعـىًعاجزا، يدرك أنه مهام حاول فإنه ميتلك مقومات الخ
ويرتتب عىل كل ذلك أن اآلخرين يدركونه بصـورة سـلبية مشـوهة، بـل يتحاشـون 

 .التفاعل معه
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ومن ثم فإن كل األفراد الخجولني متشابهون ىف تفكريهم املعـرىف أثنـاء عمليـة 
التفاعل االجتامعى، فهـم يقومـون بنقـل انتبـاههم مـن الرتكيـز عـىل اآلخـرين إىل 

 عىل مشاعرهم وأفكارهم الخاصـة أى إرجـاع صـفاتهم الخجولـة إىل خصـال الرتكيز
 .سلبية ميتلكونها تجعلهم يسلوكون بعجز ىف مواقف وسياقات التفاعل االجتامعى

 بـني الخجـل والقلـق وتقـديم (check et al, 1986)وهنا يربط شيك ورفاقـه 
بى مـن األخـرين فـالفرد الخجـول إزاء توقعـه املـرور بخـربة التقـويم السـل. الذات

ونتيجة انشغاله بعجزه عند التـأثري ىف املواقـف والسـياقات املحيطـة بـه يهـتم مبـا 
دافعية إليجـاد انطبـاع معـني عـن اآلخـرين، : يسمى بتقديم الذات ويتضمن ذلك 

ويـرى البـاحثون أن الخجـل . ولكن ينتابه شك بأنه سينجح ىف تكوين هذا االنطباع
 قوية من عدم التقبل من اآلخرين ىف نفس الوقت يولد عند الفرد الخجول مخاوف

الذى يرغب فيه بشدة أن يكـون مقبـوالً مـنهم ونتيجـة لـذلك التفـاوت بـني تلـك 
ويرتتـب عـىل ذلـك أن يختـار . املشاعر يجد الفـرد الخجـول نفسـه ىف وضـع مـؤمل

ًالخجول منطا سلوكيا لتقديم الذات يتصف بالحذر والتحفظ لحامية ذاته ومن أهم  ً
اللجوء إىل الصمت وعدم النظر بالعني، واالبتسـامة الحرجـة، : هر ذلك السلوكمظا

وتغيري الرأى الشخىص تجاه املوقف الذى يؤيده من هم ىف موقع السلطة، والحـذر 
 .الشديد من كشف كثري من املعلومات الشخصية لآلخرين، التحرج من املقاطعة

 أو االفتقـار إىل مهـارة ومن ناحية أخـرى نجـد أن عجـز املهـارات االجتامعيـة
الدخول ىف مواقف تفاعل إيجايب مع اآلخـرين يعـد أحـد العنـارص الرئيسـة للقلـق 

 بسبب عجزه وافتقاره ملهارة املبادرة ىف تكوين –، ومن ثم يجد العاجز)3(االجتامعي
ـة  ـة وفعاـل ـة ناجـح ـات اجتامعـي ـه -عالـق ـز مهاراـت ـوين وتعزـي ـدودة لتـك ـا مـح ً فرـص

بال واإلرسال، ومجاالت ضئيلة الكتساب الخربة الكافية لتعميق االجتامعية ىف االستق
عالقاته بـاآلخرين، ويـؤدى هـذا بـدوره إىل مشـكلة إضـافية للفـرد عنـدما يضـطر 
ًللدخول ىف التفاعالت االجتامعية املتاحة لـه إذ سـيتعرض بسـبب عجـزه اجتامعيـا 

نـزواء، واإلحسـاس لكثري من الخربات غري السارة التي تدفعه ملزيد مـن العزلـة واال
 .بالكآبة

وبالتايل فإن التـدريب عـىل املهـارات االجتامعيـة يعـد تـدريب عـىل الشـعور 
 بالكفاءة عىل اإلرسال واالسـتقبال ىف املوقـف االجتامعـي، ومـن ثـم نجـد اهتاممـا 

 

                                                           
هو الخوف من مواقف التفاعل مع اآلخـرين، والتـي ميكـن أن يتعـرض فيهـا : القلق االجتامعي  -1

د يف هـذه الحالـة مشـاعر الخجـل والحـرج ويغلـب عليـه الفرد إىل تقييمهم، ويسيطر عىل الفر
اإلحجـام عـن التواصـل مـع اآلخـرين، ويكمـن وراء هـذه الحالـة يف الغالـب عجـز يف املـهـارات 

 . االجتامعية، والخوف والقلق والعجز السلويك
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واضحا بني املرشدين واملعالجني املعارصين عىل التدريب عىل املهارات االجتامعيـة 
األفراد الذين يشعرون بالعجز عند تفاعلهم ىف أى موقف اجتامعي، وتطويرها لدى 

ولحسن الحظ نجد ثروة ضخمة من الحقائق والنتائج العلمية تبني عىل نحو واضح 
ًأن التدريب عىل املهارات االجتامعية يـؤدى دورا مهـام ىف خفـض العجـز، وتنميـة  ً

لتلقـايئ عـن الـنفس الرصيد النفيس الصـحي وتـدريب الفـرد عـىل التعبـري الحـر وا
وبالتـايل فـإن درجـة االسـتجابة للعجـز . وتشجيعه عىل الدفاع عن حقوقه الذاتيـة

تتوقف عىل مدى ما يتسلح به الفرد من مهارات اجتامعية ىف اإلرسال واالسـتقبال، 
ومن ثم فتأثري الضغوط مثال عىل األفراد ذوى االهتاممات االجتامعية الضيقة أسـوأ 

ً نفسه ىف مثـل هـذه الحالـة عـاجزا عـن الـدخول ىف نشـاطات أو ًأثرا إذ يجد الفرد

ًعالـقـات اجتامعـيـة ـعـام ـلـو ـكـان متـسـلحا باملـهـارات االجتامعـيـة أو مـتـدربا عليـهـا 
 ).1997الفرحاىت السيد، (

وىف ضوء التسلح باملهارات االجتامعيـة ميكـن تفسـري العجـز املـتعلم ىف ضـوء 
د شخصني أحدهام لـيس لديـه عجـز نظرية كفاءة الذات، حيث ميكن افرتاض وجو

اجتامعي ويوجه أفعاله للخارج ويحب التفاعل مـع اآلخـرين ويتمتـع بوجـوده ىف 
ًبؤرة االهتامم، أما الشـخص األخـر فهـو عـاجز اجتامعيـا ومـتحفظ جـدا، وتجعلـه  ً
املواقف االجتامعية ىف غاية العصبية، يرتجف عندما تسلط عليـه األضـواء، بـالطبع 

 :من األشخاصنحن أمام نوعني 

 .مرتبط بالنوادي والتجمعات وله صالت كثرية ىف العمل مثالً: األول 
يبقى ىف منزله ألوقات كثرية يتجنب املشـاركة االجتامعيـة، وىف عملـه يكـون : الثاين

ًوحيدا أغلب الوقت، وباختصار فإن خصائصهام مختلفة ومعتقداتهام املعرفية 

خـتالف والتبـاين بسـلوكيات محـددة عن ذاتهام متباينة، وهل يـرتبط هـذا اال
لديهام؟ اإلجابة هنا بنعم، النوع األول الذى يدرك قدرته عىل الـتحكم يتلقـى 
ًالكثري من الدعوات ويقابل أنواعا مختلفة من األصـدقاء ويحصـل عـىل أنـواع 

 .مختلفة من الوظائف أكرث من النوع العاجز اجتامعيا

ـعـض األـشـياء كالـتـدخل اإلرـشـادي أو ًوأـخـريا ميـكـن توـضـيح أـنـه إذا مل تتـغـري ب
العالجي لخفض الشعور بالعجز االجتامعي فإنه قـد يصـبح خجـوالً انسـحابيا أكـرث 
وأكرث، أما املتمكن واملعتقد ىف قدرتـه عـىل السـيطرة سـوف يصـبح اجتامعيـا أكـرث 

 أن الـرفض أو النقـد (Zimbardo, 1988)وىف هذه الحالـة يـرى زميبـاردو .. وأكرث 
إىل أفعال الشخص الذى يشعر بالوحدة يدركه عـىل أنـه نقـد أو رفـض الذى يوجه 

ًموجه له شخصيا، ومن ثم تكون األنا عند هذا الشخص متأهبة دامئا وهشـة تجـاه  ً
 .أى نقد



 العجز املتعلم
 

 266

وىف هذا السياق عندما يفقد الفرد عالقة اجتامعية معينة فإن الشعور بالعجز 
 Social Provisionsجتامعيـة الذي يعايشه الفرد يتوقف عىل مقدار اإلمدادات اال

 ىف سـتة إمـدادات (Weiss, 1974)التي كانت تتيحها هـذه العالقـة حـددها ويـز 
 :اجتامعية لذلك هي 

 الذي كان يحصل عليه الفـرد مـن عالقـات يشـعر فيهـا Attachmentالتعلق   -1
 .باألمن والطأمنينة

 الفرد مبسـئوليته  واملنبثقة من عالقات يشعر قيهاNurturanceفرصة العطاء   -2
 .عن رعاية شخص آخر

 والذي يتحقق يف مجموعة عالقـات Social integrationاالندماج االجتامعي   -3
 .اجتامعية يجتمع فيها األفراد عىل مصالح واهتاممات مشرتكة

 والذي يظهـر يف عالقـة تكـون Reassurance of worthإعادة تأكيد األهمية   -4
 .ه وميوله حائزة عىل االهتاممفيها مهارات الفرد وقدرات

 والذي ينشأ عـن عالقـات ميكـن فيهـا Reliable allianceاالئتالف املوثوق به   -5
 .للفرد أن يعتمد عىل مساعدة ما تحت أى ظروف

 الذي تتيحه العالقات مـع األفـراد املوثـوق بهـم، والـذين Guidanceالتوجيه   -6
 .لهم مكانة ويستطيعون تقديم النصح والعون

ًولكل نوع من هذه اإلمدادات االجتامعيـة مصـدرا معينـا يـوفره، عـىل سـبيل 
ًاملثال نقص العالقات االجتامعية داخل الفصل والتي يكـون فيهـا الفـرد جـزءا مـن 

مجموعة األصدقاء يشرتكون ىف االهتامم واألنشـطة تـؤدى إىل الوحـدة االجتامعيـة 
social lowlinessـ ــه التلمـي ــل علـي ـاط يحـص ــل،  فاالرتـب ـه ىف الفـص ـن معلـم ذ ـم

واالندماج االجتامعي الذى توفره الصـداقة داخـل الفصـل، والعطـاء الـذى يعطيـه 
املعلم للطلبة داخل الفصل، كام أن الطالـب يحصـل عـىل االئـتالف مـن أصـدقائه 
املقربني له داخل الفصل، عىل حني يحصل عىل التوجيه من معلمـه داخـل الفصـل 

 ).2005الفرحاىت السيد، (

نطوي حالة عجز املهارات االجتامعية عىل أفكار العقالنية تتمثـل يف تعليـل وت
غري تكيفي للفشـل االجتامعـي السـابق، وتوقعـات سـلبية بشـأن التفـاعالت البـني 
شخصية ىف املستقبل، وشعور الفرد بالعجز عن التحكم ىف هـذه املواقـف واإلدراك 

 عن إدراك تفاعالت اآلخرين السلبي للذات، وتوقع أداءات اجتامعية ضعيفة، فضال
 بصورة سالبة، ويفرتض أن الدافع املسيطر الكـامن وراء مظـاهر العجـز االجتامعـي 
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هو أن األفراد يكونون مدفوعني إىل تجنب التفاعل االجتامعي بفعل مـا ينتـابهم ىف 
مثل هذه املواقف، وبتشكيل وتعميـق دوافـع عجـزهم ىف حالـة تكـرار فشـلهم ىف 

 ).1997الفرحاىت السيد، (تامعية املواقف االج

ـاتهم إىل  ـبب حاـج ـا بـس ـلوكا قلـق ـرون ـس ـتعلم يظـه ـز اـمل ـاألفراد ذوى العـج ًـف ً
ًاالعتامدية، وأحيانا يسيئون تفسري املعلومات التى يتلقونهـا مـن البيئـة، ويسـيئون 

ًتفسري العالمات االجتامعية، ومثل هـؤالء التالميـذ يتبنـون منظـورا متمركـزا حـول  ً
ًظهرون عجـزا عـن التحـول بعيـدا أنفسـهم الذات، وي وتطالعنـا الدراسـات التـي .. ً

انطلقت من منظور معريف ىف تحليل القلق االجتامعي أنه ينطوي عىل تقييم سلبي 
لفعالية الذات يف املواقف االجتامعي، وسوء تقدير مدى إيجابية التغذيـة الراجعـة 

 مبـالغ فيـه الحـتامل التعـرض التي يتلقونها ىف املواقف االجتامعيـة، وعـىل تقـدير
 .لنتائج سلبية يف هذه املواقف والخوف من عدم التمكن من التعامل معها

 
 العجز املتعلم وإدمان الكحوليات : القضية الثامنة

يحـتـل موـضـوع إدـمـان الكحولـيـات الـصـدارة ـمـن ـبـني املـشـكالت االجتامعـيـة 
 اإلدمـان ىف جميـع والنفسية عىل الصعيدين املحىل والقومي والدويل حيـث انـترش

أرجاء العامل من أقصـاه إىل أقصـاه بكافـة أشـكاله وصـوره بالدرجـة التـى أفزعـت 
ـواحي  ـف الـن ـدويل، وأـصـبح خـطـرا داـهـام تفاقـمـت أخـطـاره ىف مختـل ـع اـل ًاملجتـم ً

واإلدمان وباء خطري تكمـن . السياسية واالجتامعية واالقتصادية والصحية والنفسية
 اختيار ضحاياه من بني سائر فئات املجتمـع ليشـمل خطورته ىف رسعة انتشاره، وىف

وهو الرضيبة اإلجبارية التى يدفعها املجتمع . كل الطبقات االقتصادية واالجتامعية
ًاإلنساين جراء جرمية تعاطيه، حيث نجـد أرواحـا إنسـانية تزهـق ودمـارا ىف األرسة  ً

قـيـة ال ميـكـن واملجتمـعـات، وفـقـدان األـمـن واالـسـتقرار، وخـسـائر اجتامعـيـة وأخال
تقديرها باألموال، أضـف إىل ذلـك مـا تسـببه املخـدرات مـن أمـراض وأرضار، ومـا 

 .تقتضيه من معالجة ومن استنزاف للموارد وما تستلزمه من خدمات

وىف هذا الصدد فإن أحد التعريفات الشـائعة ملـدمني الكحوليـات يرجـع إىل حالـة 
تحكم ىف اسـتهالك الفـرد للكحـول، ، أو عـدم القـدرة عـىل الـBingedالثاملة أو السـكر 

ووصفهم لورطتهم بالعجز، ومستقبالً يصاحبهم االكتئـاب، ويتسـمون بسـامت تشـاؤمية 
 بشأن قدرتهم عىل التحكم، وأول ترصيح لبعض العلامء يناشـد فيـه مـدمني الكحوليـات 
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. االعرتاف بأنهم عاجزون عن مقاومة الكحول وحياتهم أصبحت غري قابلـة للـتحكم
جربة جند فيها طالبات مل يتخرجن بعد وأعطني مشكالت إما قابلـة للحـل أو وىف ت

غري قابلة للحل تليها فرصة لتنـاول الكحوليـات ىف شـكل اختبـار للتـذوق وجـد أن 
الطالبات الاليت أخـذن مشـكالت غـري قابلـة للحـل أكـرث عرضـة واسـتمرار ىف رشب 

 .(Peterson, et al, 1995)الكحوليات 

ً إىل أن املدمن تعلم أن يكون عـاجزا لتكـرار مـرات فشـله يف وأشارت األبحاث
ـده  ـم أن أى نتيـجـة تـحـدث بـشـكل منفـصـل ـعـن جـه ـه، وبـعـدها تعـل اإلـقـالع عـن
ًواستجاباته، وتوقف املدمن متاما عـن إصـدار أي اسـتجابة متكنـه مـن اإلقـالع عـن 

ثريات ًاإلدمان، واستسلم متاما ملعينات ومشـجعات اإلدمـان، وأصـبح ال يكـرتث بـامل
 فمن يعاىن االحباطات املتجـددة يصـبح -اإليجابية التى تساعده عىل ضبط إدمانه 

ضعيف الثقة، شديد الحساسية تجاه منغصات الحياة البسيطة وما أكرثها ويصـبح 
ًضعيفا يف مواجهة مشكالت حياته، وقد ينتهي إىل تعلـم العجـز، وىف هـذه الحالـة 

تعـاطى املخـدر غـري مجديـة، وأنـه مـقيض يشعر املدمن أن محاوالت االمتناع عن 
عليه بأن يتحمل أثـار الفشـل وأثـار اإلدمـان،ومع العجـز الـذى تنتهـي بـه جميـع 
املحاوالت يغـدو وقـد متكـن منـه موقـف منطـي يغلـب فيـه االكتئـاب واالنغـالق 
الذهني والسـلبية الضـاغطة، ومزيـدا مـن اليـأس والرصاعـات النفسـية واإلحبـاط، 

 .ملرضوالقلق والخوف من ا

ًوتطبيقا للنظرية املعرفية حول العالقـة بـني تعلـم العجـز وجوانـب التشـويه 

 لحالـة كانـت تعـاىن مـن Beckاملعريف كإطار تنبؤ إلدمان الكحوليات يعـرض بيـك 
أعراض تفكري مختلة عن ذاتها، حيث يكمن األمر ىف اعتقادها بالدونيـة مـن حيـث 

آلخرين ومن ثم تشعر بالرفض مـنهم الشكل والجاذبية بالقياس بزمالئها ىف جذب ا
واعتقادها ىف عجزها عن جذب اآلخرين وغياب استحسان اآلخـرين جعلهـا تـدمن 

وىف ذلك يؤكد أصحاب منوذج . الكحوليات هروبا من الشعور الذي ال يطاق بالعجز
العجز املتعلم أن املدمن شخص يرى نفسه مسئوال عن الواقع واملحصالت السلبية، 

سه عديم القيمة، وهذه األحكـام التـي يستخلصـها تجعلـه يشـعر ومن ثم يرى نف
 ,Abramson)بالعجز ليس فقط ىف مواجهة اإلدمان ولكن ىف مواجهة كـل حياتـه 

Seligman, & Teasdale,1978). 

ًومن ثم فإن األشخاص الذين يتجهون سلوكيا لإلدمان يشعرون أنهم ىف موقف 

 لسلوكهم أى أثر ىف تغيريه أو إزالته األمـر مؤمل ال ميكنهم تجنبه، وال ميكن أن يكون
 اـلـذي ـيـؤدى إىل إدراك العـجـز، وـمـن ـثـم تـقـدير اـلـذات الـسـلبي والـشـعور بـعـدم 
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ومن ثم فإن شخصية املدمن تتسم مبعطيات مهيئة للعجـز املـتعلم منهـا . الكفاءة
عدم قدرته عىل تحمل مسؤولية أفعاله، وتقديره لذاته متـدين، واألنـا غـري كـفء، :
ًاألنا األعىل ضعيفة، وأحيانا غري قـادرة عـىل محاسـبة الـذات نتيجـة تـدىن اإلطـار و

ًالقيمى، وأحيانا أخرى قاسية عىل األنا باإلقبال عىل التعاطي أو البعد عـن السـلوك 
الـسـوي وـعـدم الـقـدرة ـعـىل تأجـيـل اإلـشـباعات ودامـئـا يتوـقـع الفـشـل، ويـفـرط ىف 

وتأكيدا لذلك ومن مذكرات مـدمن . (Srrer, et al ,1996)االعتامدية عىل األخرين 
ًيقول لقد أعطتني املخدرات شعورا بالعظمة والقـوة والرجولـة وإحساسـا بالقـدرة 
ًعىل مواجهة أى موقف واعتامدا مفرطا عىل خربة التعاطي، وهذا مـا كنـت أبحـث  ً

ًلقـد كنـت ألجـأ إىل املخـدرات هربـا مـن شـعوري بالضـعف .. عنه ىف املخـدرات 

إن . ًلنقص وأنـه ال حيلـة ىل يف التـأثري عـىل األمـور وأىن أقـل النـاس شـأناوالعجز وا
إحسايس بالدونية والتفاهة وأنني مغلوب عىل أمـري، وانعـدام القيمـة جعـل كـل 
ًحيايت كئيبة، لـذلك كنـت أرسع إىل املخـدرات ألقطـف أوقاتـا أحـس فيهـا بـاألمن 

كنـت .. ا نتيجـة معينـة النفيس الـداخيل وبالشـجاعة وباالقتـدار وأن لسـلويك هـذ
 .مقتنعا بأين عىل صواب وأن العامل كله عىل خطأ

 أن العجـز (Noel & Lisman , 1980)وىف هـذا الصـدد يـرى نويـل وليسـامن 
املتعلم حيلة ال شعورية ىف تعاطى الكحـول، وناقشـا الباحثـان أن نقـص القـدرة عـىل 

ه، بهذا الرأى يكون إدمـان ًالتحكم تنتج إحباطا وضغوطا، وهذا ما يقلله الكحول بدور
 للتعامل مع العجز وأكـدت دراسـة Instrumental Behaviorالكحول سلوك وسييل 

 وأضـافت نتائجهـا أن الرجـال الـذين لهـم (Finn & Pihl , 1987)أخرى هـذا الـرأى 
تاريخ عائيل مع إدمان الكحوليات أظهروا استجابة إيجابية تجاه األحداث غري املمكـن 

وقدم . قارنة بالرجال الذين ليس لهم هذا التاريخ مع إدمان الكحولياتالتحكم فيها م
ً تفسريا عن إدمان الكحوليات مؤداه أن الكحول يحافظ (Volpicelli,1987)فولبسيىل 

 الناتج من تعـرض الفـرد ألحـداث غـري endorphinsعىل املستوى املرتفع لإلنروفاينز 
 .قابلة للتحكم

 دراسـة عـىل بعـض مـدمني (Sterling et al, 1996)وأجـرى اسـرتلنج وآخـرون 
الكوكايني أسفرت النتائج عن أن انخفاض تقدير الذات والشعور بفقدان معنى الحياة 
 ًيسهامن ىف العجز املتعلم عموما ولدى املـدمن خصوصـا، فاملـدمنون يعـانون العجـز 
 . عن إشباع الحاجـات، ومـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن فقـدان األمـن والهويـة واالغـرتاب

 يعانون شعور مؤمل بذات خالية من املعنى والقيمة والقدرة، وهذا الشعور نـاتج عـن 
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حقيـقـة أو وـهـم يستـشـعره املتـعـاطي وال يواجـهـه مبوـضـوعية ـعـن طرـيـق الفـهـم 
والنشاط اإليجايب، وإمنا يهرب باالنسحاب وحل املشاكل بـالتامس الراحـة والنشـوة 

عـراض الصـحة النفسـية واالجتامعيـة الزائفة عن طريق التخدير، فهو عـرض مـن أ
السالبة، وبذلك يصبح اإلدمان وسيلة مصطنعة أمام املـدمن يقـوم بوظيفـة هامـة 
كإشباع حاجته للشعور بذاته وتحقيـق كيانـه مـع خفـض مشـاعر القلـق والـنقص 
والضياع واالغرتاب، وإن كانت اشباعات التخدير ليست سوى اشباعات بديلـة عـن 

لبية مؤقتة ألنهـا تـرتبط بفعـل التخـدير، وال تـرتبط بفعـل اإلشباع السوي، فهى س
 .النشاط اإليجايب، وتنتهي بزوال أثر املخدر

وـعـن العالـقـة ـبـني االـغـرتاب ىف العـمـل وتـعـاطى الخـمـور، باـسـتخدام أـسـلوب 
مـدمن، أشـارت النتـائج إىل عالقـة االغـرتاب ىف العمـل بإدمـان ) 1367(املقابلة لــ 

ىل عالقـة كـل مـن املسـتوى املـنخفض مـن الرضـا عـن الخمور، وأضافت النتـائج إ
الوظيفة وقلة فرص العمل،وتدهور نظام الرتقيات وعدم عدالة الحكم عىل الكفاءة 

 & Parker)باالغرتاب، وشعور املدمن بالعجز عـن الـتحكم عنـد تعـاطى الخمـور 
Brody , 1982) 

حبـاط النـاتج  بني اإلدمان واالنفعاالت السـلبية مثـل اإلBeckوهنا يربط بيك 
عن الضغوط االجتامعية وهذه االنفعاالت السلبية تجعل الفرد يشوه ويحرف كـل 
ما يرد إليه من أحداث ووقائع لتتناسـق مـع اعتقاداتـه السـلبية عـن ذاتـه وعاملـه 
ومستقبله فريى نفسه أقل يف القيمة وليس لديه مـن الكفايـة والكفـاءة مـا يعينـه 

حوله، ويدرك العامل أنه مكان ال خري فيـه وأن عىل مواجهة الضغوط واألحداث من 
بعـض " بيـك"ذاته عدمية الجدوى، ومتتد هـذه النظـرة لتشـمل مسـتقبله، ويقـدم 

الفروض املعرفية املؤدية إىل العجز والتى تتفاعل مع الخربات التـى يعيشـها الفـرد 
 :وتقوده إىل اإلدمان منها

 .أعتقد أنني ضعيف وال أستطيع التحكم ىف ذايت  - 
 .أعتقد أنني ضعيف وال أستطيع التحكم ىف أمور حيايت  - 
 أعتقد أن إدمان املخدرات يشء يجب االتجاه إليه حتى ال أحتاج ملساعدة أحد   - 
أعتقد أن االنسحاب الذى ال يرتبط بإحساس الفرد بالعجز عن السـيطرة عـىل   - 

 .فة الستخدامه املواد فيام بعدالـلـه

تجعل الفرد يصل إىل اسـتنتاجات خاطئـة فـيام يتعلـق فمثل هذه املعتقدات 
 بتقوميه لذاته وعامله ومستقبله، والشك أن الطريقة التي يتبعهـا الفـرد ىف تسـجيل 
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Encoding وتفسري ما يـرد إليـه مـن بيانـات، أى مـا يعتقـده وكيفيـة تفسـريه ملـا 
 االنفعـاالت يحدث له، تعترب من عوامل التهيئة أو االستهداف لالكتئاب، وهو أحـد

أن التشـويه " بيـك"بينها وبني إدمان املخدرات، بل يـرى " بيك"السلبية التى يربط 
ً فاملـدمن شـخص مضـطرب انفعاليـا (webb,1993:172)املعريف يؤدى إىل اإلدمـان 

 schemataيركز انتقائيا عىل املعلومات والخربات التي تتفق ومـا لديـه مـن صـيغ 
 واملستقبل ثم التعميم من واقـع هـذه املقـدمات معرفية سلبية عن الذات والعامل

املحرفة،وبالتايل تدور فينومينولوجية املدمن حول الفشل والنظـرة السـلبية للحيـاة 
واملستقبل وفقدان األمل، فام يتصف به املـدمن هـو تعميمـه لخـربات فشـله مـن 

جدوى مجرد واقعة فشل واحدة، يشعر بعدم الكفاية، كام أن شعور األفراد بعدم ال
والكفاية وانعدام الهدف، فضالً عن عدم وضوح املستقبل التعليمي واملهني يـدعم 
لديهم اإلحساس باالنتقاص من قيمـة الـذات وتـدور أفكـارهم ومعتقـداتهم حـول 
النظرة السلبية ألنفسهم ومستقبلهم وعـاملهم، وقـد يشـوهون الوقـائع واألحـداث 

نفعـاالت سـلبية وقـد يكـون مـن بـني الحياتية التى ميرون بها، مـام ميهـد لظهـور ا
أفكارهم ما يحبـذ سـلوك التعـاطي ىف محاولـة للتغلـب عـىل مشـكالتهم وتخطـى 

 .جوانب الفشل

 هذا وأثبتت دراسـات عديـدة عالقـة امليـول نحـو رشب املخـدرات بتوقعـات 
 ال ـسـيام إـشـارة ـهـذه الدراـسـات إىل أن (Baer, 1994; Cooper, 1994)الرشب 

 Frequency وتكـرار Quantityجاه الكحوليـات تـؤثر ىف كميـة اعتقادات األفراد ت
استهالك الكحوليات، ومن ثم فإن األفراد الذين لديهم اعتقادات أكرث إيجابية نحـو 

 أكـرث انهامكـا Going To Abar Vs Going To A Moveاملخدرات والكحوليات 
ملبـارشة ال  وهناك مـدخل يؤكـد أن العالقـة ا(Turrisi, 1999)ىف سلوكيات الرشب 

ـن  ـلوكية، ولـك ـائج الـس ـات والنـت ـدرات والكحولـي ـادات رشب املـخ ـني اعتـق ـد ـب توـج
اعتقادات رشب املخـدرات والكحوليـات تـرتبط بـالنزوع نحـو الرشب والتـي تـؤثر 

ًعىل سبيل املثال افرتض شخصا لديـه إدراكـا أن . بدورها عىل إدراك النتائج السلبية

، هذا الشخص رمبـا يكـون أكـرث احـتامال ىف رشب الكحوليات ال تؤدى إىل رضر بدين
االنهامك ىف سلوكيات رشب الكحوليات والتي ترتبط بشدة بإدراك النتـائج السـلبية 

 .مقارنة بالشخص الذى ال يدرك ذلك

وهناك دراسات أخرى أظهرت عالقة ميول املراهقني نحو الكحوليات مبعتقــدات 
  والديهــم مبيــول املـراهقني  ووعـى(Hawkins et al, 1992)واتجاهـات والـديهم 

  واســتهالك الوالــدين للكحــول(Beck & Lackhart, 1992)نحــو الكحوليــات 
 



 العجز املتعلم
 

 272

 (Ary et al, 1993) واستحسان أو تقبل الوالدين الستهالك الكحوليـات (Barnes 
& Welte,1986) والنمذجة الوالدية للكحوليات (Hansen et al, 1987) والرقابـة 

، وحـجـم وـجـودة العالـقـة ـبـني الواـلـدين واـملـراهقني (Dielman, 1995)الوالدـيـة 
(Coombs Et Al, 1991) واملامرسـات األرسيـة ىف الضـبط والـتحكم (Barnes & 

Farrell, 1992) ـدقائهم ــع أـص ـدين ـم ـجام الواـل ــر (Jessor, 1987) وانـس  وتؤـث
ي معتقدات األفراد حـول الكحوليات عىل البنيـة السـلوكية والنفسـية لألفـراد والتـ

 :تؤدى ىف النهاية إىل نتائج سلبية من خالل

اعتقادات األفراد اإليجابية حول رشب الكحوليات قد تـؤثر ىف اتخـاذ القـرار ىف  -1
 .املستقبل

 اعتقادات األفراد اإليجابية قد تؤدى إىل إيجاد مواقف تنمى استعدادهم لألمل   -2
يجابية نحو التمثيـل املعـريف اعتقادات األفراد اإليجابية قد تؤدى إىل تحيزات إ  -3

للمعلومات والذي يؤدى إىل نتـائج سـلبية لألفعـال، والقـرارات، حيـث توجـد 
إشارات بحثية تؤكد أنه بعد رشب الكحوليات تركز األفراد أكرث عـىل الهاديـات 

cue كل واحد لديه وقت سعيد بعد رشب الحكوليات( املوقفية الظاهرة مثل (
مثل إدراك الـذكور أن اإلنـاث أكـرث رغبـة (ُوضوحا ويتجاهلون اإلشارات األقل 

 ).جنسية بعد رشب الكحوليات
 

عالقـة األحـداث الضـاغطة بـالعجز واالسـتخدامات (منوذج نيوكمـب وهـارلو 
 الكحولية

ً منوذجـا رائعـا لعالقـة (Newcamb & Harlow, 1986)قدم نيوكمب وهارلو  ً

 بالعجز واألحـداث الحياتيـة االستخدامات الكحولية بنقص التحكم املدرك والشعور
 .الضاغطة والالمعنى
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 عالقة األحداث الضاغطة والعجز واالستخدامات الكحولية

 
ويؤكد هذا النموذج عـىل أهميـة الـنقص ىف الـتحكم املـدرك والشـعور بـالعجز 

ـالالمعنى  ـعور ـب ـتعلم ىف الـش ـتخدامات Meaninglessnessاـمل ـرى فاالـس ـارة أـخ  وبعـب
مثل االكتئاب، وأن هـذه االضـطرابات . ولية قد تكون نتيجة الضطرابات انفعاليةالكح

الحادة ناتجة عن أحداث حياتية ضاغطة، وعدم قدرة الفرد عـىل مواجهتهـا، وإدراكـه 
 املنخفض للتحكم، وشعوره بالعجز تجاه مسبباتها، ومن املمكـن أن يعكـس االكتئـاب 

 

 

أحداث غري قابلة 
 للتحكم

 الشعور بالعجز املتعلم

  الالمعنى

االستخدامات 
  الكحولية

 عدم القدرة عىل التخطيط املستقبيل

  التحكم بواسطة األخرين

  الحوادث واملرض

  أحداث الحروب

  ولتحكم مجه

  عدم القدرة عىل التحكم

 أحداث عائلية ووالدية

  عدم القدرة عىل إيجاد حلول

  تكرار الكحوليات

  تكرار املارجونا

   االستخدامات املتعددة للكحوليات

  عدم التخطيط الفوري
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 املنخفضـة being-wellكم املـدرك والسـعادة واالغرتاب والالمعنى والنقص ىف التح
ًوالعديد من حاالت عدم االرتياح ضغوطا نفسية حـادة تـوهن الفـرد، وتقـوده إىل 
العجز واعتقاد أن استجاباته عدمية الجدوى، وأن أفضل استجابة يشعر فيها بالقوة 
هى اتجاهه لرشب الكحوليـات وشـعوره أيضـا بـأن اآلخـرين األقويـاء هـم الـذين 

ويعلـق . volitionيعون الـتحكم ىف حياتـه، وأنـه مسـلوب االختيـار واإلرادة يستط
 عىل ذلك بقولـه أن املؤثــرات املعرفيـة واالنفعاليـة (Seligman, 1998)سيلجامن 

والدافعية للعجز ال تؤثر فحسب عىل إدمان الفرد للكحوليات بطريقة مبارشة، بـل 
ري هـذا العجـز عـىل توقعاتـه للعجـز لها تأثري غري مبارش عىل اإلدمان من خالل تأث

وشمولية هذا العجز ملختلف مواقف حياتـه، وأن حياتـه عدميـة املعنـى وتـنخفض 
سعادته، ويغرتب أكرث ويختل نظام قيمه ومعتقداته الدينية وتختل غرضـية حياتـه 

.... وتخطيطه للمستقبل، وبالتايل نجد أن الفرد يتهدد مـن ذلـك بااللتجـاء لإلدمـان
رد بل وزيـادة اسـتخدامه للكحوليـات السـيام لـدى املـراهقني يكمـن ىف فاتجاه الف

 أو النقص ىف الـتحكم الشـخيص ىف مختلـف األحـداث Masteryالنقص ىف التمكن 
 .الحياتية الهامة، والنقص ىف الكفاءة الشخصية والشعور بالعجز

 عىل ذلـك بقـولهم (Harlow & Newcamb, 1986)ويعلق نيوكمب وهارلو 
ـة أن إدراك  ـريات التالـي ـن ىف املتـغ ـد يكـم ـتعلم ـق ـز اـمل ـعادة : العـج ـنقص ىف الـس اـل

واالغرتاب واالعتقادات الدينية املضللة والهدفية العشوائية من الحيـاة والـنقص ىف 
التخطيط املستقبيل املوضوعي، وسـوء التكيـف االنفعـايل واألشـكال املختلفـة مـن 

وعدم القدرة عـىل مواجهـة الضغوط النفسية مثل االكتئاب وضعف فاعلية الذات 
األحداث السلبية، وعدم القدرة عىل التكيـف مـع الضـغوط التـى ال مهـرب منهـا، 
واالستسالم متامـا لهـا، مـام يـؤدى إىل التوقـع السـلبي لفاعليـة اسـتجابة الشـخص 
وبالتايل تقـوده إىل إدراك الـنقص ىف فاعليـة الـذات، وإىل االتجاهـات الخارجيـة ىف 

 الفرد بأنه ليس له تأثري عىل مجرى حياتـه ودفـة أمـوره، بـل التحكم، والتى تشعر
تخضع لعوامل خارجية مثل الحظ وقوة اآلخرين، ومحصلة ذلـك اتجاهـه لإلدمـان 

 .هروبا من السلبيات الذاتية واالجتامعية التي ال تطاق

 
 العجز املتعلم وثقافة األقليات : القضية التاسعة

 ة ىف الحـيـاة، يتـضـمن مـصـطلح ثقاـفـة لـكـل مجتـمـع ثقافـتـه أو طريقـتـه الثابـتـ
ملبسـه، :كل األشياء املادية التـي ينتجهـا املجتمـع كجـزء مـن أسـلوب حياتـه مثـل

 ويتضمن املصطلح أيضا اللغة السائدة ىف املجتمع . مسكنه، أدواته، مبتكراته الفنية
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ومعتقداـتـه، وتركيـبـه الـسـيايس، والعالـقـات األرسـيـة، والقواـعـد واألمـنـاط املألوـفـة 
ًللسلوك وتختلف هذه املظاهر الثقافية كثريا من قطر آلخـر ىف العـامل، عـىل سـبيل 
املثال طريقة الحياة ىف إنجلرتا تستدعى السري عىل يسـار الطريـق، وىف بـالد الرشق 
األقىص يأكلون األرز بالعيص، وىف بعض املجتمعات تقوم النساء بكل األعامل، بينام 

 بعـض الـبالد ال ميكـن أن يتنـافس صـديقان ضـد يكرس الرجال وقتهم للتزين، وىف
 .بعضهام ىف الدراسة، أو حتى ىف الرياضة

ًكام أن الثقافة هى مجموعة القيم واألفكـار التـي تشـكل نسـقا رمزيـا يوجـه  ً
التفاعل االجتامعي ىف مختلف مجاالت الحياة االجتامعية وتنتقل الثقافة من جيـل 

سـسـات التنـشـئة االجتامعـيـة ـكـاألرسة إىل آـخـر ويـسـتوعبها األـفـراد ـمـن ـخـالل مؤ
ًواملدرسة ومؤسسة العمل، فإذا استوعبت الشخصية قيم الثقافة فإنها تشكل بعـدا 
ًأو عنرصا أساسيا ىف بنائها، وبذلك فهي تقوم بدورها باعتبارها ضـمريا فرديـا يتـوىل  ً ً ً

ون كبح القاعدة الغريزية ىف اإلنسان، حتى ال تتسع مسـاحتها فتهـبط بـه إىل مـا د
املستوى اإلنساين، إىل جانب ذلك تعمل الثقافة عىل ضـبط سـلوكيات اإلنسـان مبـا 
ًيحفظ عليها ىف نطاق السواء، ومبا يجعل اإلنسـان قـادرا عـىل التفاعـل االجتامعـي 

ًالسوي ىف املجتمع، وتلعب الثقافة دروا تواصليا وتكامليا حينام تشكل مجموعـات  ً ً
 املجتمع، وبهـذا الـدور تنتقـل بـالقيم مـن حالتهـا التوجهات املتبادلة بني البرش ىف

كموجهات للسلوك الفردي إىل دورها كضابط لتفاعل مجموعة من الـبرش ىف إطـار 
 .املجتمع

وتتضمن ثقافة أى مجتمع ثالثة أمناط من القيم التي تـيرس لإلنسـان التفاعـل 
ول ىف وتعـد القـيم الوجدانيـة هـى العـنرص األ. السوي ىف مختلـف مجـاالت الحيـاة

وهى القيم التى ترتبط مبوضوعات ذات أهمية عاطفية كتلك القـيم : منظومة القيم 
ًاملرتبطة بالوطن واألم، حيث البعد العاطفي حارض دامئا ىف هـذه املنظومـة الفرعيـة 
التي يستوعبها اإلنسان منذ طفولته من خالل عملية التنشئة االجتامعية وهـى قـيم 

شـف وجودهـا مـن حيـث االتسـاع والعمـق مزيـد أمـن غري قابلة للتغري، ويعنى تك
استقرار املجتمع ومتاسكه وقوة االنتامء لـه، عـىل حـني تعـد القـيم التفضـيبلية هـى 
املنظومة الفرعية الثانية ىف نسق الثقافة والقيم، وهى تلعب دورهـا بصـفتها معـايري 

قـف الحيـاة لالختيار بني املوضوعات التي علينا أن نختـار مـن بينهـا ىف مختلـف موا
االجتامعـيـة، وـهـى إن تـضـمن بـعـض الجواـنـب العاطفـيـة إال أن بـهـا جواـنـب أـخـرى 

فاملفاضلة بني املوضوعات تتم بالنظر إىل مدى قبـول الـذات لهـا، وهـذا هـو . رشيدة
  ًالبرص العاطفي، بيد أن املفاضلة تتم أيضـا بنـاء عـىل قـدر مـن املعرفـة املوضـوعية
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وتقوم هذه القيم بـدور محـوري ىف . ة إلشباع الذاتلتحديد أكرث املوضوعات مالمئ
املفاضلة واالختيار بـني املوضـوعات ىف مختلـف مجـاال الحيـاة كاالختيـار الزواجـى 

 داخل النظام االقتصـادي(واإلشباع الفوري أو املؤجل ) داخل مجال النظام العائيل(
لقـيم اإلدراكيـة وتعـد ا) داخل النظام السـيايس(، واالنسحاب أو املشاركة الفعالة )

ًهى املنظومة الفرعية الثالثة والتـي تشـكل عـنرصا ىف بنـاء الثقافـة والقـيم، وهـى 
ًتشكل أساسا من املعرفة املوضوعية الرشيدة التى يحصل اإلنسان عليها مـن خـالل 

 وهى بطبيعتها أكرث منظومات القيم قابليه للتغري، ومـن -التعليم، أيا كانت صوره 
التخيل عن بعض مفـردات هـذا الـنمط مـن القـيم الكتسـاب السهل عىل اإلنسان 

أخرى محلها أكرث كفاءة تحل محلها، وهو ما يعنى أن املعرفة اإلنسانية تتجدد عىل 
 ).2003عىل ليلة، (الدوام بسبب تجدد وحركية ودميومة التفكري

" ومن جملة مـا سـبق فـإن الثقافـة تشـكل عقـل املجتمـع، أو حسـبام يؤكـد
ً الضمري أو العقل الجمعي فإذا كان هـذا العقـل قويـا ومتامسـكا جوهر" دوركايم  ً

ًكان قادرا عىل ضبط إيقاع التفاعـل االجتامعـي مبـا يسـاعد عـىل تحقيـق أهـداف 
املجتمع، بيد أنه إذا تعرضت ثقافة املجتمع لالنهيار أو االخـرتاق فـإن ذلـك سـوف 

ًيعنى أن املجتمع يصبح عشوائيا ىف حركته مفتقدا لبوصلة  التوجيه، إضـافة إىل أنـه ً
 وهى القاعـدة الحيوانيـة ىف اإلنسـان مـن غـري ضـابط يتـوىل -يطلق عقال الغرائز 

السيطرة عليها بحيث تصبح سلوكيات اإلنسان موجهة مبنطلق غريـزى عاريـة مـن 
 .أية قيم أو معايري مثلام هى خالية من أى رشد أو منطق

ة تعـد جـزءا مـن النظـام البيئـي ورغم أن القيم الثقافية واالجتامعية واألرسيـ
الذي يعيش فيه كل طفل منذ مولده، إال أن بعض األطفـال قـد يتعرضـون لـلرصاع 
ىف ظل تلك القيم مام يزيد من تعقيد عمليات منوهم ويـؤثر بعمـق عـىل حيـاتهم 
فغالبا قد يستحيل عىل األطفال ىف أرس األقليات تنمية نوع مـن التكامـل بـني قـيم 

لكىل مع قيم وعادات الجامعة الثقافيـة التـي ينتمـون إليهـا،مع وعادات املجتمع ا
فكثـريا مـا يشـاهد الصـغار ممـن .  تجاهل الوسائل املؤثرة ىف تحقيق ذلك التكامل

ينتمون إىل أرس السود أو األسبان أو الهنود يوميا ىف التلفزيون، والسينام، والجرائـد 
ورغم . التعليم واألعامل املختلفةًواملجالت أن هناك فرصا متاحة أمامهم لاللتحاق ب

ًذلك فهم يرون أيضا املعاناة اليومية التى تعانيها أرسهم للهروب من دائرة االفتقار 
فإذا كانوا ىف سن املدرسـة فقـد يقضـون . إىل التعليم، والحرمان االقتصادي والعجز

م أيامهم ىف غرف الدراسة مجردين من الحامس أو التحديات التى تربطهم بحيـاته
 وعنـدما يتقـدمون نحـو املراهقـة والرشـد غالبـا يـدركون أن فـرص . خارج املدرسة
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العمل بعيدة املنال بالنسبة لهم، وقد يجدون أنفسهم محصورين ىف بعض األعامل 
عبـد العزيـز الشـخص، وزيـدان (املتدنية أو حتى قد ال يجدون عمال عىل اإلطـالق 

 ).1999الرسطاوى، 

يكيني باألمريكيني أظهـر األسـيو أمـريكيني القليـل مـن فعند مقارنة األسيو أمر
االستقاللية والكثري من الرفض والعصبية والوحدة والغربـة والـرفض، وتصـبح هـذه 
ًاالضطرابات السلبية أكرث شيوعا بزيادة توغل األسيو أمريكان ىف الثقافة األمريكيـة، 

 ويـزدادون وعيـا ًحيث يواجهـون قبـوالً أقـل ويعتـربون أنفسـهم منوذجـا لألقليـة،
بالفرص القليلة التي تتاح أمامهم، وألنهم أهل لالضطهاد والظلم، كـام أن إدراكهـم 
ـزام  ـل، والـت ـد أـق ـؤدى إىل جـه ـتقبل ـي ـامهم ىف املـس ـة أـم ـرص املتاـح ـة الـف محدودـي

Commitment ضعيف، وأداء سئ يف املدرسة، وحني يبلغون السـابعة ال يـدركون 
ً عرقية، وإمنا يدركون أيضا النظرة الدونية التي فقط ما يوجد ىف املجتمع من فروق

وهذا ما تم مالحظته ىف سياق تربـوي عـن أن .. يوليها املجتمع لجامعتهم الثقافية 
توقعات املعلمني عن القـدرات الفعليـة للتالميـذ األفارقـة األمريكـان ذات اتسـاق 

لون األفارقـة عـىل منخفض باملقارنة باألطفال البيض، وبالتايل نجد أن املعلمني يعام
ًأنهم منوذجا لألقلية وذلك لتوقعاتهم املنخفضة عـن أدائهـم، ومـن ثـم يعرضـونهم 
للشعور بالعجز، وأثر ذلك تنتابهم تحريفات معرفية فحواها أنهـم مرفوضـون مـن 

 .(Smith & Mackle, 1995)الكبار 

 دراسـة (Star & Roberts, 1980)وىف هـذا السـياق أجـرى سـتار وروبـرتس 
 إىل الكشف عن الخصائص االجتامعية والشخصية لدى األقليـات العرقيـة ىف تهدف

ًماليزيا، أظهرت نتائجها أن األقليات املهمشني ىف املجتمع أكرث تشاؤم وأقل رضا عن 
الفرص املتاحة أمامهم فضالً االنسحاب االجتامعي الذى يعرتيهم، وانخفاض ثقـتهم 

ز املتعلم لدى أطفال بيض وسود، ووجدا وىف دراسة عن العج. ىف الجامعات األخرى
أن السود أكرث تعطالً ىف حل مشكالتهم بعد املرور بأحداث غري قابلة للـتحكم عـن 

وعن التكوين الثقايف باستخدام النموذج املعدل للعجز املـتعلم أو ضـحت .  البيض
أن الخاصية الرئيسية للتكوين الثقايف هى كفـاءة الفـرد ىف قدرتـه كعضـو مـؤثر ىف 
التـكـوين والتفاـعـل االجتامـعـي للثقاـفـة الجدـيـدة، وـكـذلك الـخـربة الـسـابقة للـفـرد 
بالثقافة األجنبية، ومدى امتالكه لقيم تؤصل الكفـاءة الشخصـية ومفهـوم الـذات، 
وأن الطلبة الوافدين إىل ثقافة جديدة كالثقافة األمريكية يتعرضون لضـغوط حياتيـة 

  Culture shockيتعرضون لصـدمة الثقافـةلكونهم متواجدين ىف ثقافة غري مألوفة و
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 وهى أعراض موازية Rigidityوالتي تتمثل ىف الوحدة النفسية واالكتئاب والقسوة 
 .(Reinicke ,1986)ألعراض العجز املتعلم 

وىف ضوء التفرقة بني الثقافات اعتقلت حكومات الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
خالل الحرب العامليـة الثانيـة، وحتـى اليـوم مواطن ياباىن ) 100.000(ما يزيد عىل 

ًيعامل األسيو أمريكان طبقـا ألجناسـهم ولـيس لسـلوكهم، كـام أن التفرقـة والفقـر 

اللذان يعاىن منهام العديد من األمريكيني السود هام عامالن مهلكـان لـيس ألنهـم 
محرومون من املميـزات املاديـة فحسـب، ولكـن ألنهـم محرومـون مـن املميـزات 

 ..يةالنفس

 إىل أن التفرقـة والفقـر (Fernando, 1984)وعىل نفس االتجاه يشري فرناندو 
عـنـارص تعـنـى ـعـدم قابلـيـة تحـكـم، وـعـدم قابلـيـة تحـكـم تعـنـى ـسـلبية وإحـبـاط، 
ـة أن  ـات األمريكـي ـد الدراـس ـت عدـي ـذلك أثبـت ـة ـل ـتعلم، ونتيـج ـز ـم ـار عـج وباختـص

ـام اال ـتمرار ىف مـه ـلون ىف االـس ـا يفـش ـود رمـب ـريكيني الـس ـا األـم ـا ممكـن ـتمرار فيـه ًـس

العتقـادهم ىف عجـزهم، ـكـام أثبتـت دراـسـات أخـرى أن األـمـريكيني السـود األـكـرث 
احتامال ىف أن يكونوا محاربني هم أولئك الذين شعروا بأقل إحساس مـن العجـز ىف 
مواجهة األمور العتقادات قوية لديهم ىف قدرتهم عىل الـتحكم ىف أحـداث حيـاتهم 

 .(Peterson, Maier & Seligman, 1995)وتشكيل مستقبلهم 

وعقب الحرب العاملية الثانية، أوضحت أبحـاث متعـددة أن الفـروق العرقيـة 
وما يصاحبها من حرمان اقتصادي وتربوي يحول دون إتاحة الفـرص أمـام األطفـال 
السود لتنمية الكفـاءة، واملـرور بـالخربات األساسـية الالزمـة لتكـوين مفهـوم ذات 

الء األـفـراد إىل نـظـام تعليـمـي دون املـسـتوى إىل التـحـاقهم إيجايب،وـقـد تـعـرض ـهـؤ
ًبأعامل بسيطة، ورمبا ال يجدون عمال مناسبا، وهذا بدوره يؤدى إىل عـدم اسـتقرار 

وىف هـذا اإلطـار تنمـو لـدى . األرس املنتمية لجامعات السود أو غريها من األقليـات
ىف دائـرة الفقـر وقلـة معظم الشباب ىف جامعات األقليات أمناط من التوافق تسري 

 learnedفرص العمل مام يسـفر عـن انخفـاض دافعيـة الحيـاة والكسـل املـتعلم 
Laziness وتعلم السلبية وزيادة االعتامدية عىل إعانات الشئون االجتامعية ونقص 

تقدير الذات، وتشكيل أفكار العقالنيـة عـن مسـببات النجـاح والفشـل وانخفـاض 
 القـدرة عـىل الـتحكم ىف البيئـة أو ظـروف الحيـاة الدافع لإلنجـاز، والشـعور بعـد

املحيـطـة بـهـم واملـيـل إىل الجـنـاح، وارتـفـاع مـسـتوى الطـمـوح بـصـورة ـغـري واقعـيـة 
(Seligman ,1998). 
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ميكن أن يعـاىن األطفـال مـن منـاخ : "ًوفقا لألكادميية األمريكية لطب األطفال 
ـدث ـن أن يـح ـات، وميـك ـال كأقلـي ـض األطـف ـر إىل بـع ـز والنـظ ـوترا التحـي ـز ـت ً التحـي

ًاجتامعيا،وعاطفيا وميكن أن يؤدى إىل الخوف، والقلق، وأحيانا إىل العداء والعنـف،  ً ً

وميكن أن يضعف التحيز، ومتييز تقدير الذات، والثقة بـالنفس عنـد هـؤالء الـذين 
ًيتم التعامل معهم كأقلية من خالل إشعارهم بأنهم بغيضون جدا، وغـري مقبـولني، 

لة قليلـة فقـط ملامرسـات االضـطهاد االجتامعـي لألطفـال الـذين خذ أمث. "وتافهني
 :يطلق عليهم أقليات 

 ".بطئ"ًيتم تقليد طفل معاق ذهنيا ىف امللعب، والسخرية منه ألنه   - 
يتم تعرض شابه ىف مرحلة النضج إىل سخريات مهينة، وتحرشات جنسية بينام   - 

 .متر ىف الصالة بني الحصص الدراسية
تلو اآلخر، يستمر خفض عدد الطلبة من مجموعة عرقيـة معينـة بنسـبة ًعاما   - 

 .غري عادلة ىف املؤسسات التعليمية
يجد صبى ما رسالة كـره مجهولـة االسـم تهاجمـه بسـبب معتقداتـه الدينيـة،   - 

 .وتحذره أن يحرتس
ًيتم إقصاء تلميذ ما اجتامعيا من نشاط ال رسمى من عائلة ال ميكن أن تتحمل   - 

فقات الخاصة التى يتم االحتياج إليها للسـفر، امللـبس، أو التجهيـزات التـى الن
 .تالمئه

ًالتالمـيـذ اـلـذين يعـتـربون أـصـليني بالنـسـبة لتوـقـع املجموـعـة، يتلـقـون مهاـمـا   - 
تعليمية مميزة ىف املدرسة أعىل من التالميـذ املهـاجرين الـذين يعتـربون أقـل 

 .إلنجليزيةقدرة ألنهم يفتقرون الطالقة ىف اللغة ا
ىف الفصـل " هـؤالء األشـخاص"يستخدم املدرس آراء شائعة سلبية عند وصـف   - 

 .حيث يكون أفراد املجموعة التى تم إيذائهم حارضين
الولد أو البنت، الذى تم إعطائه لقب للسخرية من وزنه أو وزنها الثقيل، يـتم   - 

ًتجنبهم أيضا اجتامعيا، ويتم اختبارهم باستمرار ىف الن هاية عندما يـتم اختيـار ً
 .التالميذ اآلخرين للفرق

إن االضطهاد االجتامعي هو مـا يحـدث عنـدما تـترصف األغلبيـة ىف أى نظـام 
.  مزدرين، ومبتعدين، وغري آمنـني-اجتامعي لإلبقاء عىل األقلية ىف وضع غري موات 

ن الناحيـة هى األعداد األكرب، ولكن م" األغلبية"ال يتم التقرير بالرضورة أن تكون (
 ).السياسية التأثري االجتامعي السائد، والقوة االقتصادية
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 آثار االضطهاد االجتامعي عىل تقدير الذات

هناك ثالثة عوامل لالضطهاد االجتامعـي، وميكـن أن يـؤذى كـل مـنهم بحـدة 
 :احرتام الذات

" نوعـه"أن تعبريات التحيز، مثل اآلراء الشائعة السلبية، تعد رسـالة للفـرد أن   -1
يعد أقل قيمة، وبتلك الوسيلة تهدد تقدير الذات، وأحد عنارص تقدير الذات، 

عنـدما يـتم الخـداع (يتم تعلم التحيز بالتعميم مـن االتصـال السـلبي للفـرد 
بواسطة شخص ما، ويقرر الناقد أن ينقد الثقة ىف كل أعضـاء املجموعـة التـي 

ي يـتم إعالنهـا بواسـطة التـ(أو بواسـطة اإلشـاعة ) ينتمي إليها هذا الشـخص
ًملا يكونون مشابهني جميعا فيه، ويتم تصديق الرواية " منا"شخص موثوق فيه 

ويصل األطفال الضحايا إىل : إن قوة التحيز هى أساس الرفض الذايت ). املغرضة
 .تصديق الحكم االجتامعي الصادر ضدهم

طفل عـن تطـورات إن ترصفات التمييز، عادة ىف شكل إعاقة أو إقصاء، تبعد ال  -2
إمكانياته وقدراته، وبتلك الوسيلة تقيد التعيني الذايت للشخص، وهـو العـنرص 

ويصـل األطفـال : إن قـوة التمييـز هـى إنكـار الفرصـة . اآلخر لتقـدير الـذات
الضحايا إىل أن يكونوا مكبوحني مبا ال يتم السامح لهـم أن يفعلـوه، فالتالميـذ 

درة محدودة عىل تحدث اللغـة اإلنجليزيـة الذين يدخلون املدرسة الثانوية بق
ـقـد ـيـتم تعـقـبهم ىف ـكـل املـقـررات التعليمـيـة ذات املـسـتوى األدىن، ـمـع قـلـة 
الطالـقـة ىف لـغـة األغلبـيـة الـتـي تـسـتخدم لتقيـيـد ـكـل يشء مـسـموح لـهـم أن 

 .يتعلموه

إن ترصفات املضايقة املستمرة لألقليات تكون عـادة عـىل شـكل تهديـدات أو   -3
قل إىل الطفـل اإلحسـاس بـالخطر الشـخيص، ملهيـة الشـاب ىف هجومات، وتن

املدرسة عن التعلم من أجل االحتفاظ باألمـان، وبتلـك الوسـيلة تضـعف مـن 
تقدير الذات من خالل التضـحية باإلنجـاز األكـادميي، والتـأثري املضـيف ملثـال 

إذا استطاع ذلك أن يحدث ألحد منا، ميكن أن ("شخيص ميكن أن يكون عميق 
، وقـوة املضـايقة املسـتمرة هـى التخويـف، جاعلـة الضـحايا ") لنا كلنايحدث

ًيعيشون ىف مثل هذه التعبريات املخيفة لدرجـة أنهـم ال يجـرؤون غالبـا عـىل 

مواجهة مـا يعرفـون أنـه خـاطئ، وبالتـايل، فـإن الشـابات الـالىت يكـن عرضـة 
  تعليقـات جنسـية، إهانـات جنسـية،-لعروض جنسية ذكرية غري مرحب بهـا 

يعلنـون  "-ضغط جنيس، إمياءات جنسية، ملسات جنسية، أو تحرشات جنسية 
  الغـضـب، والـخـوف، -ـعـن الـتـأثريات املتـشـابهة لـهـؤالء ذو ـضـحايا االغتـصـاب 
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والضعف، والخجل، واللوم الـذايت وفقـد احـرتام الـذات، واإلحسـاس بالـذنب، 
سـاء الجامعيـات ، إن االتحـاد األمـرييك للن"واالرتباك، واالكتئـاب، واالضـطراب

٪ يعـانني ملسـات 50٪ من الفتيات يعـانني مضـايقات مسـتمرة، و70يعلن أن 
ًجنـسـية ـغـري مرـغـوب فيـهـا ىف مدارـسـهم وتعـلـن ثـلـث الفتـيـات جميـعـا ـعـن 
اإلشاعات الجنسية التى تنترش عنهم، ويعلن ربعهم أنه يتم وضعهم ىف زاوية، 

ارسنا هى األمـاكن األكـرث والفصول الدراسية، واملداخل ىف مد... والتحرش بهم 
ًاعتيادا للمضايقات الجنسية، ويكون الكثري من الفتيات خائفات من التحـدث 

 .ًجهارا عن الخوف من املضايقة األسوأ

والجدير بالذكر أن معظم األطفال السـود وغـريهم مـن األطفـال ىف جامعـات 
لنسـبة لبقيـة األقليات ينشئون وهم يدركون أنهم يعيشون ىف أقل املناطق تقـبال با

أفراد املجتمع، االنعزال، الحواجز، التحفظـات ويشـاهدون انتشـار الجـوع والفقـر 
واملرض وعدم توافر املسكن الصحى، وتدىن مستوى الحياة بصورة عامـة سـائدة ىف 

مـام ) أى عمـل(ًوهم يلمسون أيضا معاناة الكبـار للحصـول عـىل عمـل . مناطقهم
رات مهنـيـة، ويـشـعرون بـضـآلة ـفـرص يرتـتـب علـيـه فـقـدهم الـحـامس ـلـتعلم مـهـا

استخدامهم لها ىف املستقبل، ويعانون كـذلك مـن قلـة املواصـالت وفـرص الرتقيـة، 
ًويلتحقون بفصول مزدحمة، ويتعاملون مع معلمني غالبا ما ينظـرون إلـيهم نظـرة 

منطية تتسم بالدونية والتحقري والنقد الدائم لهم، والنظر إليهم عىل أنهم ميتلكـون 
 .ن التحكمالعجز ع

والشك أن مرور األطفـال مبثـل هـذه الخـربات يوميـا يعرضـهم لـتعلم العجـز 
والكسل،واالعتقاد بأنه ال جدوى من أى محاولة طاملا أنهـا محكـوم عليهـا بالفشـل 
وأحيانا يقنطون، وقد أدت تلك التأثريات الحادة للتمييز العرقي إىل إقـرار االقـرتان 

هم وسلوكهم وسـامتهم وأنهـم أهـل لـذلك، ويعـد بني النتائج السيئة التي تحدث ل
ـرث مشــكالت الصــحة العامــة ىف أمريكــا خــالل الســتينيات  ـي أـك ـز العرـق التميـي
والسبعينيات من القرن العرشين والتـي عرضـت األطفـال لليـأس، العجـز املـتعلم، 

 . اإلحباط املعنوي، والجناح

ة املكسـيك  ىف دراسـته النظريـة أن جامعـ(Vigil, 1997)وهنا يوضـح فيجـل 
الذين يقطنون ىف املجتمع األمرييك بوصفهم جامعة هامشـية تواجـه العديـد مـن 
املشكالت منها، التمييز العنرصي، العوائق االقتصادية وصعوبة التكيف مع الثقافـة 
 األمريكية الحديثة، وعجزهم عن إشـباع حاجـات أطفـالهم مـن خـالل املؤسسـات 
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لعزـلـة، وغريـهـا ـمـن املـشـكالت الـتـى ـتـرتبط االجتامعـيـة، وـشـعورهم ـبـاالغرتاب وا
 .بالهامشية ىف جميع املجاالت البيئية، االقتصادية، الثقافية، والنفس االجتامعية

ـر  ـام كريزـج ـال (Creuziger,1997)وـق ـة لألطـف ـة ثقافـي ـة انرثوبولوجـي  بدراـس
املهمـشـني ىف موـسـكو ـمـن ـخـالل تغـيـري االتجاـهـات والعواـئـق البيئـيـة ومـشـكالت 

رأي العام، وتوصلت الدراسـة إىل أن تكـوين الـرأي العـام واالتجاهـات الشباب، وال
يشكل سلبي نحـو هـذه الجامعـة كـان لـه ارتبـاط دال بتـدهور أسـلوب حيـاتهم 

 . وقيامهم بأنشطة إجرامية خاصة ىف املناطق الحرضية

بيد أنه ليس بالرضورة أن تكون تلك هى صورة النمـو لـدى أطفـال األقليـات، 
أولئك األطفال ينمون ىف أرس قويـة ويتلقـون الـدعم الـالزم لتنميـة فهناك كثري من 

وقـد ) البـيض مـثال(مفهوم ذات إيجايب دون فـروق بيـنهم وبـني أطفـال األغلبيـة 
استفاد األطفال السود من التغريات التي حـدثت نتيجـة حركـات حقـوق اإلنسـان، 

مان االقتصـادي مام دفعهم إىل التغلب عىل ما يعرتضهم من عقبات ناتجة عن الحر
والتمييز العرقي، ومن ثم استطاعوا تحقيق مستوى مرتفع ىف التحصـيل األكـادميي، 

 . (Farley, 1978)والحصول عىل مهن ووظائف جيدة 

ويكمن العامل األسايس خلف ذلك النوع من التوجه الصحي الفاعـل أسـاليب 
رص يجـب أن يكـون التنشئة األرسية اإليجابية التى تعلم الصغار أن عدم توافر الف
وهنـا أجـرى فيليـب . حافزا بديال لبذل املزيد من الجهد أو البحث عن فرص بديلة

 دراسة عن أساليب التنشئة االجتامعية لعينة تضم (Phillip et al, 1985)وآخرون 
اتضـح منهـا أن . ثالثة أجيال مـن السـود ىف مختلـف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

 االعتزاز باألصل العرقي والتمسك مبرياثه، ووحدة السود أساليب التنشئة التى تؤكد
والتميز الفردي وبنـاء الشخصـية واالعـتامد عـىل الـنفس، واملسـاواة بـني األعـراق، 
ورضورة التعامل مع مختلف األفراد بغض النظر عن األصل، تعـد أسـاليب تسـاعد 

.  يريـدهعىل تكوين معتقدات القدرة عىل مواجهـة الصـعاب بفاعليـة لتحقيـق مـا 
فاألفراد ذوو القدرة عىل الهيمنة والسيطرة ينحدرون من ثقافة يشيع فيها الـدفء 
والدميقراطية، وتنشئة تتميز مببادئ النظام، وتشجع عىل االستقالل والتحكم الـذايت 
والضمري واإلنجاز، ىف حني نجد أن ذوى العجز املـتعلم هـم مـن يصـفون ثقـافتهم 

العداوة، ويصفون الراشدين بأنهم يسـتعملون العقـاب بأنها تساعد عىل االتكالية و
البدىن، والحرمان من االمتيازات والحقوق والحامية الزائدة، ويرون العامل عـىل أنـه 

 .محكوم وحاقد
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ومع ذلك فقد تكـون أسـاليب التنشـئة االجتامعيـة مصـدرا لـلرصاع ىف بعـض 
ؤـكـد ـعـىل أهمـيـة جامـعـات األقلـيـات ـفـبعض األرس ـمـن الهـنـود األـمـريكيني ـمـثال ت

املشاركة والكرم، والتعاون مع اآلخرين، والتوجه نحو التعامل مع األحداث حسـب 
الظروف وليس حسب جدول زمني معـد مسـبقا،واحرتام الكبـار حسـب مولـدهم 

وىف مثل هذه األرس يتعني عىل الفـرد . الطبيعي وإعطاء أهمية كبرية لألرسة املمتدة
امل مع بقية األفراد بدالً من معارضة أى تـدخل ىف إعطاء أهمية كبرية لأللفة والتك

شؤونه،أو محاولة فرض إرادته عىل األحداث الخارجية، وقد يصعب عىل الطفـل أو 
املراهق ىف تلك األرس التوفيق بني هذه القيم وتلك السائدة ىف املجتمع الكىل التـى 

 .اعة واإلقدامترى أن عالقة الفرد بالعامل يجب أن تقوم عىل أساس النضال والشج
 

 عوامل ثقافة األغلبية ضد األقلية وردود الوالدين فيها

ومن عوامـل إثبـات أو إدراك االنـتامء لألقليـة مـا يسـمى بعوامـل االضـطهاد 
التحيز، التميز، املضايقة، وهى عوامـل تـدعم كـل منهـا األخـرى (االجتامعي وهى 

يز إلثبات وجـود اآلخـر، بشكل مدمر، وميكن أن يتم استخدام كالً من التحيز والتم
ألنك أقل شأنا، ال يجب أن يتم السامح لك بـأن تفعـل مـا تكـون : " ويقول التحيز 

ألنـك ال : "ويقـول التميـز ) ًوبناءا عليه، يتم إثبات التمييز" (األغلبية حرة ىف فعله 
) ًبناءا عليه، يتم إثبـات التحيـز" (ًتفعل ما تفعله األغلبية، يجب أن تكون أقل شأنا

مـن األفضـل أن تصـمت بشـأن مـا يحـدث، وإال سـيتم إيـذائك : "تقول املضايقة و
باإلضافة إىل ذلك، ىف ) ًوبناءا عليه، يظل التحيز، والتميز غري متحديان" (بشكل أسوأ

لقـد طلبـت ذلـك، ("ًنظام اتجـاه األغلبيـة، يصـبح الضـحايا األقليـة غالبـا ملـومني 
ألنـه ("ًملرتكبون األغلبيـة غالبـا معـذورين ، ويصبح ا")الطريقة التى تم تزيينها بها

 ").ًحقا طفل رائع، وبرغم كل يشء، وسيظل الصبية صبية

وإذا كان يجب أن يسقط طفلهـام ضـحية للتحيـز لألغلبيـة، ميكـن أن يحتـاج 
إن ما يقولوه عنك، هـو لـيس عنـك، إنـه "الوالدان إىل منح املساعدة السيكولوجية 

ًوميكنهام أيضا تكرار حكمة " ىف أن يكونوا مزعجنيإنه من جهلهم أو رغبتهم . عنهم
 ".ًال يستطيع أحد أن يجعلك تشعر بأنك أقل شأنا بدون رضاك": "الينور روسيفلت"

إذا كان يجب أن يسـقط طفلهـام ضـحية لتمييـز األغلبيـة، وميكـن أن يحتـاج 
نجد إن حقوقـك املامثلـة يـتم انتهاكهـا، وسـ. "الوالدان أن مينحا املساعدة املؤيـدة

 ".شخص ما يجعل القضية تعرتض عىل الظلم الذى يحدث
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إذا كان يجب أن يسـقط طفلهـام ضـحية ملضـايقة األغلبيـة، ميكـن أن يحتـاج 
ـسـنتحدث إىل أمـيـا ـسـلطات يـجـب أن . "الواـلـدان أن مينـحـا املـسـاعدة االجتامعـيـة

 نتحدث إليها لىك نجعل هذه املعاملة تتوقف، وليك نخلق لك األمن االجتامعـي ىف
 ".املدرسة

إذا كان الوالدان يعانيـان أو يسـتمران ىف معانـاة، تجـربتهم الخاصـة املنتميـة 
لألقلية مع الثالثة عوامـل مـن االضـطهاد االجتامعـي، ميكـنهام مشـاركة الطفـل ىف 
كيفية تعلمهم أن يتعاملوا بفاعلية مع التحيز، والتمييز، واملضايقة املستمرة خـالل 

ميكـن أن تخـاطر املـدارس التـى يجـرى : ناك هذه اإلمكانية وىف النهاية، ه. األعوام
فيها التحيـز، والتمييـز، واملضـايقة داخـل املجموعـات بـدون كـبح بقيـام الضـحايا 
املثارين برد الهجوم بـالعنف ليثـأروا مـن سـوء املعاملـة التـي اختـارت السـلطات 

 .السامح به
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ن االنتحار شائع بـني أطفـال املـدارس اليـوم بحيـث ال ميكـن تجاهلـه، ومـن إ
األطفال الذين يعـودون مـن املدرسـة إىل بيـوت لـيس فيهـا : ًاألطفال األكرث تعرضا 

أحد، وذوى صعوبات التعلم والذين يخربون عجز أكـادميى كبـري، والتالميـذ الـذين 
 أـسـباب (Guetzloe, 1988)يـخـربون مـشـكالت عائلـيـة مزمـنـة ويلـخـص جيتزـلـو 

 :االنتحار عند األطفال قائالً

إن أي مشكلة تسهم ىف مشاعر االكتئـاب وعـدم الجـدارة والعجـز قـد تطلـق 
العنان للسلوك االنتحاري عند فرد متهيئ لذلك، ومن بني العوامل الكثرية التى أشري 

اءة املعاملة العزلة واالغرتاب والخسارة وإس: إليها باعتبارها تسهم ىف انتحار النشء 
الجسمية والسـيكولوجية، والخلـل ىف العالقـات مـع األتـراب، وتعـاطى املخـدرات، 
وـعـدم النـظـام والـخـوف ـمـن العـقـاب، واإلخـفـاق، وإدراك العـجـز، واملعرـفـة ـعـن 

 .االنتحار

 - باعتباره أشد أشكال السلوك العنيف املوجـه نحـو الـذات -فسلوك االنتحار 
 أرستهـم عـىل أنهـا عـاجزة عـن الـتحكم ويـزداد فيهـا يرتبط مبيل األفراد إىل إدراك

التفكك والرصاع، وإدراك نقص القدرة عىل التحكم وأنهـم ال يسـتطيعون تغيـري أو 
تعديل املثريات السلبية ىف األرسة ومـن هنـا يتولـد لـدى هـؤالء األطفـال متغـريات 

 عـن وسيطة تساعدهم عىل اإلقدام عىل سلوك االنتحار مثـل التحريفـات املعرفيـة
 ذاتهم وعاملهم ومستقبلهم، وتتسم أساليب مواجهتهم للمشكالت بالسلبية، وتكرار 
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اـسـتخدامها، ـمـام يـتـيح لـهـم الـشـعور بـعـدم ـجـدوى ـقـدراتهم وأـسـاليب تـكـيفهم 
 .(Cole, 1989)واستيعابهم للمشكالت السيام املشكالت األرسية 

نتحاريني أثنـاء  بدراسة إكلينيكية متعمقة لخمسني من االBeckوهنا قام بيك 
عالجهم معرفيـا، حيـث الحـظ أن االنشـغاالت االنتحاريـة تبـدو مرتبطـة بالتصـور 
العقيل للموقف عىل أنه يائس وغري ممكـن الـتحكم فيـه، وبالتـايل وبالتـاىل تعلـم 
العجز، وقرروا أن االنتحار هو الحل الوحيد املمكن ملـواقفهم التـى يشـعرون فيهـا 

، Cognitive Distortionجزهم ناتج عن تشويه معريف واعترب هؤالء أن ع. بالعجز
 .أو أنه مشتق من مقدمات خاطئة أو غري واقعية

ومن ثم فإن العجز املتعلم واالكتئاب متغريين ذو درجة تنبؤية عالية بحدوث 
االنتحار أو النية ىف االنتحار وتتضح عالقة النية ىف االنتحـار مـن خـالل االعتقـادات 

عىل .. التفكري الالعقالين، والخوف من عدم االستحسان االجتامعي املختلة وظيفيا، و
ـدت  ـال يـصـف برـن ـبيل املـث ـان (Brendt, 1979)ـس ـدم االستحـس ـن ـع ـوف ـم  الـخ

 Self-consciousnessاالجتامعي عىل أنه يكون من عـاملني وعـى مرتفـع بالـذات 
 الفـرد واهتامم مبالغ فيه بالقبول االجتامعي، فقوة االستحسان االجتامعي وخـوف

من تحقيقه قد تهيئه إىل إدراك أنه ال ميلك معطيـات ذلـك وعليـه يكـون االنتحـار 
أجدى عـىل سـبيل املثـال طبـق مقيـاس للتفكـري الالعقـالين عـىل مجموعـة لـديها 
محاوالت انتحارية ومجموعـة عاديـة، أظهـرت النتيجـة أن املجموعـة ذات امليـول 

لذاتيـة عنـدما قورنـت باملجموعـة غـري االنتحارية لديها توقعات عالية لإلنجازات ا
 إىل دور االتجاهات املختلـة (Piper & Beck, 1987)وأشار بيرب وبيك .. االنتحارية 

وظيفيا، واالتجاهات نحو الكامل املطلـق، والحساسـية للنقـد االجتامعـي كعوامـل 
تؤدي إىل اكتساب العجز وإدراك عدم القدرة عىل التحكم، وبزيادة العجز املـتعلم 

سيام ىف وجود هذه العوامل تتشـكل نوايـا االنتحـار، حيـث يعتقـد الفـرد أنـه ال ال
جدوى من املحاولة، وأن الذات ال متلـك معطيـات التـأثري ىف األمـور ومـن األفضـل 

 أن األفـراد ذى (Woods & Muller, 1988)وهنـا وثـق وودس وميـولر . انتهاؤهـا
كاملية وإتقان، ليكونوا مقبولني من املحاوالت االنتحارية لديهم حاجة قوية لألداء ب

جانب اآلخرين، وإذا مل يحققوا ذلـك يتجـه تفكـريهم إىل االعتقـاد ىف العجـز عـىل 
 ;Schott & Cleem, 1982, 1987)وهذا ما وثقته عديد الدراسات . مستوى الفرد

Asarnow et al, 1987) من أن ضعف مهارات حل املشكالت ترتبط بشدة بنوايـا 
 ًوكياته وبشكل أكـرث توضـيحا فـإن الخلـل ىف مهـارات املواجهـة يتـأثر االنتحار وسل
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 والـتـى ـبـدورها تهـيـئ الـفـرد إىل Coping Beliefsمبعتـقـدات ومـعـارف املواجـهـة 
 .سلوكيات االنتحار

 & Better)وىف دراسة أجريت عـىل عـدد كبـري مـن املـراهقني السـود، وجـد 
Walker,1986)ًنتحار أكرث تكيفا واعرتافا بـأعراض  أن املراهقات الذين يحاولون اال ً

مقارنـة بـاملراهقني مـن ) االكتئاب، القلـق، واالنسـحاب(االضطرابات الداخلية مثل 
ًنفس السن والذين يكونوا أكرث تكيفا ألعراض االضطرابات الخارجيـة مثـل الغضـب 

 عن املراهقني املوهوبني واالنتحار ظهـر (Weiss,1990)وىف دراسة ويز .  والعدوان
العجز واملحاوالت الفاشلة املتكررة ىف إقامة خيط اجتامعي لسـلوك الفـرد، السـيام 
عندما يفقد الفـرد فرديتـه واعتقـاده ىف قدرتـه عـىل التـأثري ىف األمـور االجتامعيـة 
واعتناقه ملعارف مشوهة تهيئ له أنه ال ميلك مقومات التأثري، ومحصـلة هـذا كلـه 

 .ميل املراهقني لالنتحار

ق ذاته ينظر فرويد لالنتحار عىل أنه الفشـل ىف البدايـة، وبـدال مـن وىف السيا
اتجاه العدوان للعامل الخارجي يوجـه للـذات، وبطريقـة متـأل عقـل الفـرد مبعـارف 
واهية مشوهة بدورها تزيد من الطاقة التى تدفعه لتحطيم ذاته، فاالنتحار يكمـن 

 . يف العقاب املوجه للذات واملرتد للداخل

 أن املصـادر التـي يشـتق (Lazarus & Delongis, 1983)سـات وأشـارت درا
منها الفرد معاىن حياته تتأثر باألساليب التى يطورها الفرد للتغلب عـىل الضـغوط، 
ًفكلام خرس الفرد أحداثا حياتيـة تهـدد التزاماتـه الحياتيـة ازدادت الضـغوط لديـه 

ل إيجـايب يحـرك الفـرد بالرغم من إمكانية أن يتحول هذا الشعور بالتهديد إىل عام
 .نحو مزيد من تطوير ميكانزمات تكيفية دافعة عىل التحدي واالستمرار

ًوتوثق بعض الدراسات مثة ارتباطا إيجابيا بني املعنى ىف الحياة والسعادة، وأن 
الضغوط كام تظهر مـن التـأثري السـلبي ألحـداث الحيـاة تسـهم ىف فقـدان معنـى 

لسعادة والهناء، األمر الذى يتوفر من خاللـه تربـة الحياة، ومن ثم فإنها تقلل من ا
 & Zika)خصبة لتشكيل ومنو اكتساب العجز، إدراك نقـص القـدرة عـىل الـتحكم 

Chamberlain, 1992) وقـد تشـجع خـربات التنشـئة االجتامعيـة األوىل السـلبية 
 وتـؤدى إىل (Marcus, et al, 1987)ًوالعجـز لـدى األفـراد خصوصـا لـدى املـرأة 

 وأشـارت بحـوث (Elpern & Karp, 1984)ك التكيفى األدايئ لـدى الرجـال السلو
أخرى إىل أن األحداث التـى ميـر بهـا الشـخص ىف حياتـه لهـا عالقـة وثيقـة بزيـادة 

 ، ومع تطور (Formanek & Gurian, 1987)االكتئاب، الذى قد يدفع إىل االنتحار 
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بارشة بـني أحـداث الحيـاة بحوث الضغوط سعت الدراسات إىل اكتشاف العالقة امل
واالستهداف لالنتحار، عىل سبيل املثال ظهرت عالقـة إيجابيـة بـني أحـداث الحيـاة 
السلبية املتصلة بالعالقات الشخصية وامليل إىل االنتحار لدى املرأة، وعالقة إيجابية 
ـبـني املـيـل إىل االنتـحـار وـبـني األـحـداث املتـصـلة بالفـشـل ىف العـمـل ـلـدى الرـجـال 

(Lester, 1984). 

 أن املمـهـدات املعرفـيـة (Cole, 1989: 248)وىف ـهـذا الـسـياق ـيـذكر ـكـوىل 
لالنشغاالت االنتحارية قد تبدو ىف معتقـدات التكيـف أو املواجهـة، والخـوف مـن 
الرفض االجتامعي والعجز وأن امتالك الفرد ملهـارات ضـعيفة لحـل املشـكالت قـد 

ن الفـرد ال ميتلـك أى قـدرات يؤثر عىل معتقـدات مواجهـة املشـكالت، ومؤداهـا أ
 عالقة االنتحار بـالعجز، وعـرب عنهـا Farberوهنا الحظ فاربر .  لتخطى أى مشكلة

عندما تكون النظرة للحياة قانطـة وتضـعف القـدرة عـىل الـتحكم يحـدث (بقوله 
 ىف دراسـة عـىل بعـض (Minkoff et al, 1991)، ووجد مينكوف وآخرون )االنتحار

 العجز بالتوجه االنتحارى أوثـق مـن عالقـة االكتئـاب بـذلك محاويل االنتحار عالقة
التوجه،وأن العالقة بني االكتئاب والتوجـه االنتحـاري تعتمـد عـىل االرتبـاط مبتغـري 
وسيط وهو إدراك العجز، باإلضافة إىل أن محاويل االنتحار من غري املكتئبني أظهروا 

 .ارتباطا داال بني العجز والتوجه االنتحاري

 عـن الشخصـية التـي (Thomas & Jane, 1992)سة لتومـاس وجـاىن وىف درا
تحطم ذاتها، أظهرت الدراسة أن هذه الشخصية شخصـية ضـعيفة، تشـعر بـالعجز 
وتتعلمه من كل وىف كـل أمورهـا الحياتيـة والشخصـية، وتسـتخدم أقـل األسـاليب 

لكحوليات ًتكيفا ىف مواجهة الضغوط مثل اسرتاتيجية اإلنكار واإلفراط ىف استخدام ا
ًوينظر املجتمع إىل هذه الشخصية كضحية يجب إرشادها وعالجها معرفيا، ويـفرس 

 :بيك وسيلجامن سلوك االنتحار ىف ضوء عاملني هامني هام 

 .أن العجز املتعلم هو العامل الدافع للسلوك االنتحاري  -1
 .أن التفكري املشوه يقوم بدور جوهرى ىف معظم حاالت العجز  -2

ـد أى أن ال ـار عـن ـك وـسـيلجامن أن ـسـلوك االنتـح ـرئييس ىف تفـسـري بـي ـز اـل رتكـي
الشخص الذى يشعر بالعجز املتعلم يشـتق مـن تشـوهات معرفيـة معينـة، فحـني 
يفرس الفرد املتعلم للعجز خرباته بصـورة مشـوهة وبطريقـة سـالبة، ودون أسـاس 

افـه، موضوعي يتوقع نواتج سلبية نحو أي محاوالت يقوم بها من أجل تحقيق أهد
 ومع انفعال العجز يوجد إحساس لدى الفرد بأن من أكرث األمور استحالة أن تحقق 
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خططه أهدافه املستقبلية، ويشـعر أيضـا بـأن املسـاعدة مـن اآلخـرين تكـون بـال 
فـالفرد . جدوى نتيجة لعدم الثقة فيهم، ومن ثم يسـتغرق ىف تصـوراته االنتحاريـة

ة لالنتحـار لرغبتـه يف الهـرب مـن مشـكلة العاجز عن التحكم لديه احتامليـة كبـري
يعتربها من منظوره ال حل لها السيام وأنه ال يلجا إىل اآلخرين مـن أجـل املسـاعدة 
ومع الوقاية من العجز هناك اعتقاد قوى بفاعلية خططه التى تثـري لديـه الشـعور 

 - رغـم إحباطـه-بالكفاءة عىل تحقيق األهـداف، وىف ضـوء ذلـك فـإن هـذا الفـرد 
ر يف انشغاله لتحقيق أهدافه، ويلجأ إىل اآلخرين من أجل املسـاعدة ألنـه مـا يستم

 . زال يثق فيهم

ًوىف هذا السياق فإن أحـد السـيناريوهات األكـرث شـيوعا ىف توجـه الشـاب إىل 
 :ًاالنتحار يوضح تدريجيا كام يىل 

، ويحتاج ًبناءا عليه(الدخول ىف حالة كئيبة من الفشل ىف اإلنجاز أو فقد عالقة   -1
الوالدان أو املربني أو املرشدين إىل أخذ اإلخفاقات، والخسائر الضخمة بشـكل 

 ). جدى، ويشجعان عىل توضيح املشاعر الجارحة عن طريق املحادثة املبارشة
ـذات   -2 ـة الســيكولوجية، أو االجتامعيــة إلخفــاء احــرتام اـل االنرصاف إىل العزـل

ن إىل زيادة مسـاعدتهم، وتعبـرياتهم عـن ًوبناءا عليه، يحتاج الوالدا(املنخفض 
 ). التوكيد الشخيص

ًوبناءا عليه، يحتاج الوالـدان أن (السامح للتفكري بصورة مبالغ فيها من العجز   -3
 ).يزودا بوجهة نظر واقعية

ًالرجوع إىل اإلدمان الجوهري ملداواة األمل ذاتيـا ن وبتلـك الوسـيلة يزيـد مـن   -4

ًبنـاءا عليـه يحتـاج الوالـدان أن يثبطـا ( يسيطر عليها االحتاملية التي ميكن أن
الرجوع إىل الكحوليات وأن يحصال عىل املساعدة االستشـارية الخارجيـة إذا مل 

 ).يكونا قادرين عىل املساعدة ىف التحدث من خالل املعاناة
ًوبنـاءا عليـه يحتـاج (االقرتاب من الوسائل الجـاهزة ومـن ثـم إنهـاء املعانـاة   -5

ان أن يـحـررا ـكـل الوـسـائل املنزلـيـة ـمـن خـطـر االـبـتالء باإلـيـذاء اـلـذايت الواـلـد
 ). الخطري

 بعض املعتقـدات املشـوهة (Woolfolk, 1998)وىف هذا الصدد قدم ولفولك 
 : وما يقابلها من اعتقادات حقيقية تسهم ىف التصدى لسلوك االنتحار 

  يقتلون أنفسهم الناس الذين يتحدثون عن االنتحار ال: املعتقد املشوه  - 
أشخاص يقدمون عىل االنتحار، يفكرون ىف جرح أنفسهم ) 10-8(من : الحقيقة  - 

 .قبل أن يفعلوا ذلك ىف الواقع
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 أنواع معينة من الناس هم الذين ينتحرون : املعتقد املشوه   - 
كل أنواع الناس تقدم عىل االنتحار سواء كانوا من الذكور أو اإلناث، : الحقيقة   - 

من الصغار أو الكبار، من األغنياء أو الفقراء، من القرى أو املدن، وهذا يحدث 
 .ىف كل جامعة متطرفة وثنية أو متدينة

عنـدما يتحـدث شـخص عـن االنتحـار يجـب عليـك أن تغـري : املعتقد املشوه   - 
 املوضوع لتبعد عقله أو عقلها عنه 

اء ـملـا يقولوـنـه بعناـيـة، يـجـب علـيـك االـهـتامم بـهـم ـجـدا، واإلـصـغ" الحقيـقـة   - 
وأعطائهم الفرصة ليعربوا عن مشـاعرهم، واتـركهم يعرفـون أنـك مهـتم بهـم، 

 .وساعدهم لىك يحصلون عىل املساعدة والنصيحة
 ًمعظم الناس الذين يقتلون أنفسهم يريدون املوت حقا : املعتقد املشوه   - 
توترون حول مـا إذا معظم الناس الذين يقتلون أنفسهم يرتبكون وي: الحقيقة   - 

فاالنتـحـار غالـبـا مـثـل البـكـاء يحـتـاج للمـسـاعدة . ـكـانوا يرـيـدون اـملـوت أم ال
 . والنصيحة والتوجيه

 

  )(العجز املتعلم والبطالة : القضية الحادية عرش

إن للعمل أهمية عظيمة الشأن ىف حياة اإلنسان، فهو يحدد نوع النشاط الذي 
 فيه أقىص مجهوده، ويظهر فيه غاية كفايته، يقىض فيه اإلنسان معظم وقته ويبذل

ويجد فيه وسيلة جيدة للتعبري عن ميوله وقدراته ومواهبه وطموحه، وهو املجـال 
االجتامعي الذي تتم فيه معظم عالقات الفرد االجتامعية كونه يحـدد نـوع النـاس 
 الذي سيختلط بهم، ونوع الزمالء واألصدقاء الذين سيتعامل معهم، ويعيش بيـنهم

 .معظم الوقت

القسـط ) مـنهم% 63بالتحديـد حـوايل ( ويقىض معظم الراشدين األمـريكيني 
األكرب ىف اليوم وهم يعملون، وانترشت الفكرة الرئيسة القائلـة بـأن العمـل واجـب 
ِمقدس ومجز، وعىل الرغم من أن هذا االتجاه ليس شائعا بكرثة اليـوم خاصـة بـني 

ة، حيث أثبتت دراسة مسحية أن حوايل أربعـة الشباب، إال أن العمل مازال له قيم
من بني كل خمسة من طلبة الجامعة يدركون أهمية تكريس حياتهم ملستقبل ذى 
معنى، ويقدر الكثريون العمل أكرث من النتائج املادية الناتجة عنه، ويقولون بـأنهم 
ًيفضلون العمل حتى ولو كانوا قد ورثـوا نقـودا تكفـيهم وتشـجعهم عـىل التقاعـد 

 ).1983دافيدوف، (

                                                           
 ) .رجل من جامايكا(إذا ما فقدت وظيفتك خارج املنزل فإنك تفقد وظيفتك داخله   * 
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 :وتتعدد أسباب توجه الفرد نحو العمل منها 

يوفر عديد من فرص االبتكار والتنوع واإلنجـاز األمـر الـذي يجعـل الوظـائف   - 
 .شيقة

ًيزود الفرد مبكانة اجتامعية بني جامعتـه وىف مجتمعـه، ودخـل مرتفـع نسـبيا   - 
 .وفوائد خارجية كذلك

 .بية ىف اآلخرين، ودرجة تأثر نسبية باآلخرينيتيح للفرد درجة تأثري نس  - 
 .ويتيح للفرد حرية واستقاللية وخصوصية معينة. االطمئنان عىل املستقبل  - 
ًيصبح العمل مصدرا للرضا الداخيل عندما يقتنع الفـرد بـأن العمـل مـن أهـم   - 

ش األشياء ىف الحياة، وأنه من الصواب أخالقيا أداء العمل، وعىل الفـرد أن يعـي
 .حياة أساسها ضبط الذات، وأن قيمة الفرد يحكم عليها من خالل العمل

 . التجارب والحياة والخربات التي يتم اكتسابها من خالل العمل  - 
.  يعرب العمل عـن هويـة الشـخص واهتامماتـه املهنيـة، وتفضـيالته الشخصـية  - 

إلنسان عـن فاإلنسان كائن عامل وبغري العمل ينقيض حضوره،وبالعمل يتميز ا
ًالحيوان والعمل ليس نشاطا مفيـدا فحسـب ولكنـه يحمـل ىف طياتـه إشـباعا  ً

إنه نشاط إنساين يف ذاته،ال يوجد فاصل بني العمل واللعب أو . ًعميقا لإلنسان
 .فهو نشاط إنساين ممتع. بني العمل والحضارة والثقافة

ويحـدد مجـال ًويحدد العمـل أيضـا املسـتوى االجتامعـي واالقتصـادي للفـرد   - 
التقدم والرتقي أمامه فقد تكون فرص التقدم والرتقي ىف العمـل كثـرية بحيـث 

وقد تكـون فـرص التقـدم . يستطيع الفرد الكفء الوصول إىل أعىل املراكز فيه
 . ًفيه قليلة جدا بحيث ال يستطيع الرتقي فيه إال العباقرة واملوهوبون

خل بـل إن العمـل يشـكل دوافـع ال تقترص أهمية العمل عىل إنه مصدر للـد  - 
الفرد ويقوى عزميته، ويجعله يقبل عىل الحياة ويشعر باملعنى والقيمة، ومـن 
ًالصعب أن يكون اإلنسان سعيدا بدون عمل ألن الحاجة للعمل تتسـاوى مـع 

والعمل يوفر للفرد االستقالل واالستقرار ىف تفاعالته .  الحاجة للطعام والرشاب
 Self-Efficacyلفـرد بهويتـه، ومنبـع كفـاءة اـلـذات اليوميـة ومصـدر شـعور ا

والثقة بالنفس، وركيزة التفاعل االجتامعـى الـذى يتـيح للفـرد فـرص تحقيـق 
 . وتقدير الذات، واملكانة االجتامعية

إىل أن العمل وقف عىل اإلنسان ويحقق للفرد ) 33: 1983(ويشري عادل العوا 
 يـكـون الوـسـيلة الوحـيـدة الـسـوية مـصـريه، ويـسـهم ىف الحـيـاة االجتامعـيـة، ويـكـاد

 للحصول عىل املوارد للعـيش ىف نطـاق الكرامـة اإلنسـانية، ومـن الجـىل أن كرامـة 
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ًالعمل اإلنساىن تنشأ أوال عن اتصاف العمل بصفة الشـخص اإلنسـاىن، وتنشـأ ثانيـا 

ًعن دور الفرد ىف املجتمـع باعتبـار عملـه جهـدا نافعـا جـديرا بـاالحرتام، فبالعمـل  ً ً
ًفظ اإلنسان بكيانه بني الناس، حيث ال يعـيش طفيليـا يسـتغل جهـودهم، وىف يحت

ًوسع كل فرد عامل أن يفتخـر بأنـه ال يـدين بخبـزه لسـواه، وال يبـدو فـام عقـيام  ً
 ً.مستهلكا

ًوعموما إن العمل الذى يختاره اإلنسان له أثـر كبـري ىف حياتـه النفسـية، فقـد 
وإذا . ًمالً مهام من عوامل أمنه واستقرارهًيكون العمل مصدرا لسعادته وغبطته وعا

ًكان اإلنسان سعيدا ىف عمله وراضيا عنه ومعجبا به فإن سعادته ستنعكس بال شك  ً ً

ًفيبدو منرشح الصدر مرحـا . عىل حياته ىف األرسة، وعىل عالقاته االجتامعية األخرى
ًوعىل العكس من ذلك فقـد يكـون العمـل أحيانـا مصـدرا لشـقاء ا. ًودودا إلنسـان، ً

ًوعامالً من عوامل ضيقه وعدم استقراره، وسببا محوريـا مـن أسـباب ضـعف ثقتـه  ً

ًوـيـنعكس ذـلـك أيـضـا ـعـىل حياـتـه ىف األرسة وعالقاـتـه . بنفـسـه، وـشـعوره ـبـالعجز
ًاالجتامعية األخرى، فيبدو شاذا ىف معامالته متربمـا بنفسـه وبالنـاس فـاألمريكيون . ً

للذات من عملهـم ولعلهـم ىف ذلـك يفوقـون عىل سبيل املثال يستمدون تعريفهم 
مـاذا : معظم شعوب العامل، إذ يتم سؤال الصغار باستمرار ومنذ نعومـة أظفـارهم 

يريدون أن يصبحوا عندما يكربون؟ كام أن فكرة املواطن املنتج متأصـلة ىف طبيعـة 
الشعب األمرييك لدرجة أنه إذا حرم أحدهم فرصة الحصول عىل وظيفة قـد ينهـار 

امه لذاته، فالعمل أكرث من مجرد أداه للحصول عىل الدخل، إذ يعتـربه كثـريون احرت
مقياسا لقيمتهم أمام أنفسهم، لذلك فإن عدم توظيف طاقات املـرء كاملـة يجعـل 

ًاملواطن األمرييك يشعر أنه غري منتج وشيئا فشيئا يشعر أنه عديم القيمـة كـام أن . ً
يك يعـيش ضـمن قواعـد ونظـم اجتامعيـة العمل باعتباره املحرك األساس لإلنسـان 

تؤمن له االستقرار االجتامعي واالقتصـادي والنفيس،وحرمانـه مـن ذلـك يجعلـه ىف 
أحيان كثرية يفقد شعوره باالنتامء االجتامعـي، وتتولـد ىف نفسـه مشـاعر اإلحبـاط 
والفشل، وإدراك انه ال ميلك معطيات التأثري ىف العمل، وال ميلك مفـردات الحصـول 

 .لوظيفةعىل ا

وعدم التشغيل مرحلة يخرب الرجل فيها حالة من التوتر والحساسـية املفرطـة، 
 وتـصـبح قدراـتـه املهنـيـة ىف املـيـزان، وىف مجتمعاتـنـا ال وـجـود اجتامـعـي لرـجـل ـبـال 
عمل، لذا يشعر الرجل العاطل عن العمل بأنه الىشء أى أنه ال يـؤدى دور الفاعـل 

ائم عـىل حاميتهـا ورعايتهـا، ويـوفر سـبل العـيش واملنوط به ىف األرسة باعتباره الق
والحياة الكرمية لهذه األرسة فيعيش حالة مـن القنـوط واليـأس واالضـطراب سـواء 

  عـن ذاتـه Alienationوسط مجتمعه، أو بني أفراد عائلته، أو قـد يخـرب االغـرتاب 
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ء حيث يشعر باالنفصال عن ذاته، وعن اآلخرين ويتحول إىل مجرد شئ مـن األشـيا
 .يشرتى ويباع، بل ينصاع إىل ماال يدخله إىل ذاته

 إىل أن االغـرتاب شـعور العامـل بأنـه خـارج - ىف هذه الحالة -ويشري ماركس 
العمل، وىف العمل يشعر بأنه خارج نفسه، ومن ثم يشعر العامل باغرتابه وانفصاله 

ن ىف وميكـن القـول بـأن اإلنسـا. عن عمله الذى يواجهه كقوة ماديـة ومحيطـة بـه
ًالعمل املغرتب ال يفقد نفسه فحسب بل يفقد نفسـه بوصـفه موجـودا نوعيـا لـه  ً
خصائص النوع االنساىن وهو يغرتب بذلك عن إخوانه ىف اإلنسانية، ومن ثـم يفقـد 
هويته، ويشعر بأنه يعيش ىف الحياة عىل نحو ال إنساين، والظروف املولدة لالغرتاب 

 .عية تدور حول فائض القيمةعند ماركس هى ظروف اقتصادية واجتام

 :وميكن تلخيص ما سبق ىف النقاط التالية

 .يحدث االغرتاب حينام ال ميلك الفرد أو يسيطر عىل أدوات اإلنتاج  - 
ُيـحـدث االـغـرتاب عـنـدما تتوـقـف اإلمكانـيـات اإلنـسـانية للـفـرد وتشًــْل نتيـجـة   - 

 .للظروف البنيوية السابقة وبذلك تتوقف منو الشخصية
ًدث االغرتاب حينام يتفاعل الفرد نفسـيا مـع هـذه الظـروف فتتولـد لديـه يح  - 

 .مشاعر اليأس وفتور اإلرادة والعزمية وانعدام الرغبة ىف العمل

ويرتتب عىل البطالة مشاعر القلق واالغرتاب واإلحبـاط وعـدم الرضـا وضـعف 
ور الثقة بـالنفس والتشـاؤم والحقـد والكراهيـة ومشـاعر الـنقص والدونيـة والشـع

بالظلم والغربة عن الذات واألرسة واملجتمع والوطن، وانعـدام املسـئولية وفقـدان 
وتجـعـل الـفـرد يفـقـد احرتاـمـه لنفـسـه، ) 1992ـسـامية ـصـالح، (األـمـل ىف املـسـتقبل 

وينخفض تقديره لذاته، ويشعر بالفشل والنقص والقصور، وفقـدان معنـى الحيـاة 
 والشـعور العـدايئ ضـد املجتمـع، والتمرد واالحتجـاج والثـورة والعنـف والعـدوان

واالغـرتاب ) 2002بثينة توفيق، آمال عبد الرحيم، (واإلدمان عىل املسكرات الكحولية 
ألنه قىض سنني عمره ىف التعليم إلنجاز بعض طموحاته، ولكـن دون جـدوى، وعـدم 

، مام قد يدفع الفرد إىل التخلص مـن حياتـه، )2004سمري حامد، (املشاركة السياسية 
، وزيادة وقـت الفـراغ (platt, 1984) توجد عالقة موجبة بني البطالة واالنتحار حيث

 الذى يؤدى إىل امللـل والـذي ميثـل لهـم املشـكلة األوىل، وهـذا الفـراغ وامللـل يفقـد 
 ًالفرد توازنه، ويصبح صـيدا سـهالً لجامعـات التطـرف والعنـف والعـدوان عـىل كـل 

ـاب وا ـدافع العـق ـا ـب ـع، إـم ـل املجتـم ـا ميـث ـة ـم ـغ طاـق ـويض أو تفرـي ـام، أو التـع  النتـق
النشاط أو الحصول عـىل بعـض العائـد املـادي أو املعنـوي إن أمكـن عنـدما يقـرتف 

 وجميـع هـذه . سلوكيات مرفوضة تتعارض مع القيم واملبادئ فيتصدى لهـا املجتمـع
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الدراسات تفيد تدىن اإلحساس باملسـئولية االجتامعيـة لـدى العـاطلني عـن العمـل 
عىل خطورة مشكلة البطالة سواء كانت تتعلق هذه الخطورة بالفرد ذاتـه ماميدل 

 .أم باملجتمع ككل

 األثار النفسية الناجمة عـن البطالـة ىف (Glimer, 1961)هذا ويلخص جليمر 
فقدان األمن االقتصادى والنفىس، ميل العاطـل عـن العمـل إىل لـوم : النقاط التالية

 املجتمع، صعوبة مرور الوقت عىل الفرد العاطـل ذاته، وميله لالتجاه العدواىن نحو
عن العمل بخالف العامل الذى وجه وقته كله للعمل، اضطراب التفاعل والتعامـل 

وزيـادة مـرات األكـل، والبقـاء بـبعض . األرسى مام يرتتب عىل زيادة ساعات النـوم
خـرين، األعامل الروتينية،شعورهم بعدم الثقة ىف النفس، محاولـة االعتـداء عـىل األ

ًوذـلـك بالتقلـيـل ـمـن املكاـنـة الوظيفـيـة لـهـم، وعودـتـه إىل منزـلـه مـتـأخرا ىف اللـيـل 
 عـدم اسـتخدام (warr ,1983)ويضـيف وار . وإضاعة الوقت ىف أعامل غري مجدية

ًالفرد املتعطل ملهاراتـه اسـتخداما جيـدا، تزايـد االضـطرابات النفسـية لـدى الفـرد  ً
 .تقبل واالطمئنان لهالعاطل عن العمل، عدم الثقة ىف املس

إىل أن البطاـلـة ـقـد ـتـؤدى إىل ) 1995(ـهـذا ولـقـد أـشـارعبدالرحمن العيـسـوى 
فالبطاـلـة ميـتـد خطرـهـا إىل الـصـحة النفـسـية . إـصـابة املتعـطـل ـبـاألمراض النفـسـية

للمتعطل ملا تجلبه عليه من الشعور بالفشل واإلحباط والحرمان والعوز واالحتيـاج 
 وبطبيعـة الحـال تبـدو آثـار البطالـة عـىل األفـراد .واملهانة وسـط أهلـه وعشـريته
ففيها فقدان لقيمة الفرد، ونقص الثقة .  االجتامعية-العاطلني من الناحية النفسية 

وحد كبري من عملية املشاركة ىف األنشـطة . بالنفس، وانعدام للمسئولية االجتامعية
باإلضـافة إىل كونهـا دلـيالً . املختلفة، ثم انعدام للموارد املالية التى تعود عىل الفرد

ًواضحا عـىل وصـم الفـرد بالفشـل، وإن مل يعلنهـا املجتمـع فيكفـى الفـرد شـعوره 
أن البطاـلـة تـسـبب ) 1993(وبؤـكـد ـهـذا ماذـهـب إلـيـه مايـكـل آرجاـيـل . اـلـداخىل

ًالتعاسة ملعظم الناس، وتؤثر تـأثريا خطـريا عـىل الناحيـة النفسـية، كـام تـؤثر عـىل  ً

د التأثريات سواء لدى األفراد امللتزمني بأخالقيـات العمـل أو وتزي. الصحة الجسمية
ًويعود تفسـري ذلـك جزئيـا إىل النظـرة . لدى متوسطى العمر وأبناء الطبقة العاملة

السائدة إىل أن البطالة عالمة عىل الفشل والكسل، ويعود ىف جانب آخر إىل خسارة 
س باملكاـنـة والهوـيـة الفواـئـد ـغـري الـظـاهرة للعـمـل مـثـل تنـظـيم الوـقـت واإلحـسـا

 .واالتصاالت االجتامعية وتحمل املسئولية

ـغوط  ـاط والـض ـز واإلحـب ـاعر العـج ـن مـش ـري ـم ـاىن كـث ـل يـع ـخص املتعـط فالـش
 واالضطرابات النفسية، حيث تضطرب لديه مواقيت النوم واليقظة واألكل، ويشـعر 
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د والكراهيـة، دامئا بالقلق واللوم واالكتئاب واالغرتاب، وقد يصل األمر إىل حد الحق
والرفض والشك، والخوف من املستقبل، وعدم وضوح الهدف من الحيـاة، وضـعف 
الثقة بالنفس واضطراب الهوية، مام ينعكس عىل عالقاته مبن حولـه، ويكـون أكـرث 

إضافة ملا سبق يضـيف فريـر وبـاين . ًحساسية وتأثرا باملتغريات والظروف الحياتية
(Fryer &Payne, 1986) الخصائص التى يتصف بها العـاطلون عـن  مجموعة من

الشـعور الشـديد باإلجهـاد : العمل وتعرب عن مشاعرهم إزاء هذه الصـدمة ومنهـا 
Strain ،باإلضافة إىل عديد من املشاعر السلبية، التعاسة، وعدم الرضا عـن الحيـاة ،

كام ترتفع لديهم معدالت االكتئاب /  واإليجابيةPleasureانخفاض معدل السعادة 
 باإلـضـافة إىل وـجـود بـعـض الـصـعوبات Suicideزداد بـيـنهم مـعـدالت االنتـحـار وـتـ

 .Cognitive Difficltiesاملعرفية وعدم الرتكيز 

ومن خالل ذلك نجد أن الفرد الذى يعجز ىف الحصول عـىل عمـل قـد يجعلـه 
ذلك يبدأ ىف البحث عن الكسب غري املرشوع، فيامرس السلوك املنحرف سواء أكان 

أم من خالل الرغبة ىف غمرة عاجلة للحصول عىل عمـل، يقـوده ذلـك تحت إلحاح 
إىل بعض السلوكيات املضطربة مثل االتجـاه نحـو املخـدرات بهـدف الهـروب مـن 
الواقع لشعوره بأنه عاجز عن فعل أى شئ تجاه حاله، أو إلدراكه أن ما ميلكـه مـن 

وبخاصـة ممـن صفات إيجابية ليس لها تأثري عىل التحكم ىف الحصـول عـىل عمـل، 
هم ىف مرحلة الشباب الذين ال يجدون فرصة ووسيلة مناسـبة لتلبيـة احتياجـاتهم 

ـا  ـبة فيحققونـه ـة مناـس ـلوكيات - نتيـجـة عـجـزهم -بـطـرق مرشوـع ـة ـس  ـعـىل هيـئ
 .مضطربة

نتائج البحوث التى أجريـت ىف هـذا الصـدد ) 1996(ويلخص فؤاد أبو حطب 
 :ىل حول اآلثار النفسية للبطالة عىل النحو التا

 .ًفقدان الشعور باألمن اقتصاديا وسيكولوجيا  -1

التوجه أوال نحو لوم الذات عىل الحالة التى عليهـا املتعطـل، ثـم االنتقـال إىل   -2
 .تكوين اتجاه عدواىن نحو الظروف التى أنشأت هذه الحالة

يعاىن املتعطل من مشكلة معالجة الوقت، فالشخص العامـل تتمركـز أنشـطته   -3
ة حول العمل الذى يستغرق القسط األكرب من وقـت نشـاطه، أمـا عنـد اليومي

 .ًاملتعطل فإن الوقت يعد عبئا ثقيالً

اختالل النظام اليومي للحياة األرسية فتضطرب مواقيت النوم واليقظة واألكل   -4
 .مع شعور أليم بالضياع والخرسان
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عطل أنه يغـادر منزلـه السعي نحو إخفاء التعطل ىف البداية، فيالحظ عىل املت  -5
ىف موعد العمل اليومي، ويعود إليه ىف موعد العودة املعتـاد، ويسـتغل وقتـه 
إما ىف البحث عن عمل أو التجول العشوايئ، ومن الطريـف أن البحـوث التـي 

ىف (أجريت عىل املتعطلني ىف بريطانيا أثناء فـرتة االنكـامش االقتصـادي الكبـري 
 مل يكونوا يرتددون عىل املقاهي والبارات خـالل لوحظ أنهم) أوائل الثالثينيات

 ساعات العمل، وإمنا ىف أوقات الذروة مع خروج العاملني من أعاملهم 

ينفق العاطلون بطريقة غري معقولة ومعظم إنفاقهم عىل الكامليات وهو نوع   -6
املـرىض، (من سلوك املجازفة أو املخاطرة تتسـم بـه جميـع الحـاالت الحرجـة 

والتي تسمى الحـاالت املعرضـة )  االقتصادية واالجتامعية املنخفضةاملستويات
 At - Riskللخطر 

تزداد حدة املشاعر الناجمة عن البطالة لدى عضو األرسة املسئول عن اإلنفاق   -7
إذا تغـريت اتجاهـات ) كاالكتئـاب(عليها، فعادة مـا يشـعر باملشـاعر السـلبية 

قاء مـن التعـاطف والفهـم إىل النقـد املحيطني به من األهل واألقـارب واألصـد
 ) ًباعتباره كاسبا لقمة العيش(والرفض 

ًتكثيف العادات اليومية للمتعطل والتي تعد تغريا سيكولوجيا مهـام، فالقـارئ  -8 ً
 وهكذا .... ً يزداد قراءة أثناء التعطل، واملتدين يزداد تدينا- أثناء العمل -

 -ال بعدم األمن والقلـق مـام يـنعكس انعكاس عطالة الكبار عىل شعور األطف -9
 عىل رب األرسة املتعطل عىل نحو يؤدى إىل خفض معنوياته وضـعف -بدوره 

 .سلطته الوالدية

انخفاض الروح املعنوية ونقـص التـوازن االنفعـايل والقلـق وزيـادة التعصـب،  -10
 .وزيادة مشاعر النقص) مع ظاهرة كبش الفداء(والتحامل 

ه األخـر إلهـدار حـق اإلنسـان ىف العمـل باعتبـاره رضورة والبطالة هـى الوجـ -11
إنسانية، ومن أشـد معوقـات التنميـة والتقـدم ىف املجتمـع التـي تهـدد أمنـه 
واستقراره وسالمته ومتاسكه، وتؤدى إىل خفض مستوى املعيشة وزيادة معدل 

 )1997رمزى زىك، (الفقر 

حدوثه عنـدما يفقـد وىف هذا الصدد توضح الدراسات أن العجز املتعلم ميكن 
الشخص وظيفته أو عندما يتعذر حصوله عىل وظيفة مناسبة وأن السلبية وضعف 

 ـعـامالن جوهرـيـان ىف العـجـز اـملـتعلم ـلـدى اـلـذين Demoralizationاملعنوـيـات 
ـزداد اـضـطرابات األـشـخاص  ـة ـي ـادة ـفـرتة البطاـل ـة، وبزـي  يتعرـضـون ألزـمـات البطاـل

 وـمـؤهالتهم عـنـد مواجـهـة املـهـام الـصـعبة ومييـلـون إىل التفـكـري ىف عـجـز ـقـدراتهم 
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وينخفض تقديرهم لذاتهم، وتزداد لديهم أعراض االكتئاب، وىف هذا املجال أسفرت 
 مع بعض األمريكيني السـود العـاطلني عـن وجـود (Boman ,1984)مقابلة بومان 

منهم مل يكن لديهم أمل ىف احتامل عثورهم عىل وظيفة، وأن األشخاص األكرث % 23
 هم اللذين اعتربوا أن نقص قدراتهم هـى السـبب األسـايس ىف هـذه الورطـة ًعجزا

Plight (Peterson et al ,1995 : 249) . 

ومن هنا فإن تعلم العجز لدى الشباب قد يؤدى إىل ترصفات البعض ملـا يـراه 
ًمناسبا، فقد يلوم الشخص ذاته ىف بادئ األمر لفشله ىف الحصول عىل عمل،وبالتـايل 

 آمن يتسم بالخجل واالنسحاب االجتامعي، وهـذا الفـرد عـاجالً أو أجـالً يصبح غري
يشعر بأنه غريب عن املجتمع، وأن ذلك املجتمع معاد له، وىف النهاية يصب لومـه 
عىل النظام االجتامعي ككـل والـذي وعـده باملكافـآت ثـم فشـل ىف تحقيـق ذلـك، 

تكن لـه سـابقة مـن قبـل والتربم بالحارض،وبروز مظاهر الجرمية والعنف بشكل مل 
عند اإلنسان العريب خاصة،وهذا ما يضـعف االنتامئيـة الوطنيـة والقوميـة، بسـبب 

 .شعور اإلنسان بفقدانه للحصانة األمنية

ولعل أكرث ما يصيب األفراد باالرتباك والتشتت ىف هويتهم وشـعورهم بـالعجز 
ص العمـل يكمن ىف عدم قدرتهم عىل تحديد مسـتقبلهم املهنـي وعـدم إتاحـة فـر

أـمـامهم، ـفـالتعرض للبطاـلـة أـمـر يعـنـى غـيـاب دور إيـجـايب يـشـعر الـفـرد بالقيـمـة 
ومن خالل العمل يولد اإلنسان، حيث يعي مبا يفعله ومبا يحدثـه مـن . االجتامعية

تأثري عىل عامله، وىف عمله هذا يـدرك اقـرتان بذلـه للجهـد وحصـوله عـىل النتـائج، 
 والتعرف عىل نفسها من خـالل مـا تقدمـه فالعمل يعطى للذات اعتبارها وقيمتها

 .وتنسجه عىل مرسح الحياة املهنية

وقد يتولد الشـعور بافتقـاد الهـدف والغربـة مـن خـالل عـدم الحصـول عـىل 
وظيفة أو الحصول عىل وظيفة غري مناسبة وغـري واعـدة، أو ذات قيمـة اجتامعيـة 

عله، وقيمة ما يبذله ضئيلة للغاية ال تسهم ىف إحساس الفرد بأهميته وبقيمة ما يف
من جهد وعليه فإنه من املتوقـع أن يصـبح الشـاب ىف هـذا الوضـع املهمـش أكـرث 
عرضة من غريه للشعور بافتقاد القيمة، واإلحساس بعدم جدوى خصاله الشخصـية 

 .ىف التأثري ىف األحداث ومجابهة املواقف

عـام تقريبـا مـن  بعد أن ميـر علـيهم -ويؤكد كاتل أن األفراد العاملني ىف السابق 
 يبدأ معظمهم ىف تحويل غضبهم إىل داخل أنفسهم، فمع شكهم ىف إمكانيـة -البطالة 

 العثور عـىل عمـل مـرة أخـرى، يبـدءون يف لـوم أنفسـهم عـىل مـا أصـابهم يغمـرهم 
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إحساس بالخزي وانعدام القيمـة تتخللـه فـرتات مـن فقـدان الحيويـة، وبـدال مـن 
، والشعور بأنهم الحـول لهـم وال قـوة، فيبتعـد الغضب يحل بهم الفقد واالستسالم

تـذوى رجـولتهم وطـاقتهم، ويظهـرون يف " كثري منهم عن أرسهم، كام يقول كاتـل 
 .مظهر يرىث له، كأنهم أطفال يستحقون ما صاروا إليه من انطواء وتوار عن األعني

والحظ كاتـل أن الفئـة الرئيسـية مـن العـاطلني عـن العمـل تتعـرض ألعـراض 
شبه أعراض املرىض املحترضين، فالعمل املنتج ىف أذهـانهم يـرتبط ارتباطـا مرضية ت

وثيقا بالحياة، ولذلك فعندما فقدوا وظائفهم اعرتتهم األعراض املعهودة لالحتضـار، 
ويتذكر كاتل مشاعر أحد العامل الـذين أجـرى مقـابالت معهـم وهـو ويلكنسـون 

Wilkinsonحديثه مع كاتل قال، هناك ً حيث كان يعمل مديرا لرشكة صغرية، وىف 
 إما أن تعمل كل يـوم مـن التاسـعة حتـى الخامسـة ىف ظـروف - فحسب -عاملان 

عمل طبيعية وتحصل عىل إجـازة ملـدة أسـبوعني ىف العـام، وإمـا أن متـوت ولـيس 
فالعمل مبنزلة التنفس، أمر ال تفكر فيـه ولكنـك متارسـه فحسـب . هناك حل وسط

 متوت، ويسجل كاتل أن ويلكنسون انتحر بـإطالق ليبقيك حيا، وعندما تتوقف عنه
: مركز اإلمارات للدراسـات االسـرتاتيجية(النار عىل نفسه بعد عام من هذه املقابلة 

2000.( 
 

 البطالة تؤدى إىل الهجرة

من ناحية أخرى يعـد ضـعف العالقـة بـني التعلـيم مـن جهـة وبـني حاجـات 
املـتعلم لـدى الكثـري مـن املجتمع من جهة أخرى مصدر أخر مـن مصـادر العجـز 

الطلبة، وبخاصة الطلبة العرب، والذي ينتج عنه ىف كثري مـن األحيـان هجـرة عـدد 
كبري من الخريجني، فمن األسباب الرئيسـية للهجـرة ىف الـوطن العـريب كـام أوضـح 

وجود عجز واغرتاب يعيشها العديد من الخريجني الجامعيني ) 1988(موىس الهادي 
 الذي سببه غياب االنسجام بني ما يحملـون مـن أفكـار وآمـال، واملتمثلة باالنفصال

وبني ما يعيشون من واقع مرير ملئ بالتناقضات واألزمات والتي يقف عـىل رأسـها 
اكتشافهم املتأخر عدم وجود فرص عمل أحيانـا لهـم، وغيـاب حاجـة مجتمعـاتهم 

تـى يشـعرون لتخصصاتهم، مام يولد لدى غالبيتهم إحساسا باالغرتاب ىف بالدهـم ال
بعجزهم عن خـدمتها وباسـتغنائها عـن تخصصـاتهم، وهـو مـا يقـود ىف كثـري مـن 

وباإلـضـافة إىل ذـلـك ـفـإن الكـثـري ـمـن .  ًاألحـيـان إىل الهـجـرة بعـيـدا ـعـن أوـطـانهم
الخريجني يواجهون مشكلة عدم تكافؤ الفرص ىف التوظيف والعمـل بسـبب تـفىش 

 ام يولد لديهم اإلحساس بظلم املجتمع املحسوبية والزبونية، والعمالئية والقرابة، م
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لهم، وقهره لطموحاتهم وآمالهم، فيبدءون بالتخطيط للهجرة من أوطانهم، ومن ال 
 ً.تتاح له فرصة للسفر للخارج يهجر مجتمعه نفسيا

إن الهجرة التى يسببها املجتمع واحدة من نتائج السـلوك االنسـحاىب املتمثـل 
 املجتمع، وعـادة يكـون املنسـحبون موجـودين ىف بهجر الفرد لألهداف الثقافية ىف

ًاملجتمع بأجسـادهم فقـط، دون أن يكونـوا متكيفـني اجتامعيـا،وال ملتـزمني بقـيم 
ًاملجتمع وأهدافـه ومعـايريه ووسـائله، بـل يتبنـون أحيانـا آليـات هـروب وانعـزال 
وانهزام تؤدى بهم إىل الهروب من متطلبات املجتمع، أو مـن املجتمـع نفسـه عـرب 

 .الهجرة

التـبـادل الثـقـاىف، الهوـيـة واالعـتـزاز بالهوـيـة : وىف دراـسـة ـعـن هـجـرة الـشـباب 
 أن عمليـات التبـادل (john berry et al, 2006)الثقافية، بني جون بـارى وزمالئـه 

الثقاىف تنطوى عىل تغريات نفسية وثقافية تنتج عن التفـاعالت بـني األفـراد حيـث 
 التوجهـات السياسـية والثقافيـة، أمـا التغـريات ينطوى التغري الثقـاىف عـىل تغـري ىف

ًالنفسية فتبني أن مثـة تغـريا ىف اتجاهـات األفـراد إزاء التواصـل الثقـاىف وهويـاتهم 
ًالثقافية، وسلوكياتهم االجتامعية وأخريا توافقهم النفىس، واسـتخدم البـاحثون أداة 

والتكامـل الثقـاىف  assimilationالتمثل الثقاىف : من تصميمهم تقيس أربعة أبعاد 
integration واالنفصال الثقاىف separation والتهميش الثقاىف marginalization 

املـوروث الثقـاىف واللغـة، : وتركز هذه األبعاد عىل خمسـة محـاور ىف الحيـاة هـى 
مـن الشـباب ) 5366(عىل عينة قوامهـا . والزواج، واألنشطة االجتامعية، واألصدقاء

ًشابا وطنيا وقـد توصـلت الدراسـة إىل نتـائج لعـل ) 2361(إىل املهاجرين باإلضافة  ً
أهمها أن الشباب املهاجر جمـع بـني االحتفـاظ بـاملوروث الثقـاىف الخـاص بـه مـع 
القدرة عىل إقامة روابط محكمة التوجـه مـع ثقافـة املجتمعـات الجديـدة، وهـذا 

م نحـو إقامـة يعنى عدم تخليه عن جذوره العرقية وهويته الثقافية ىف سعيه الدائ
روابط قوية مع مجتمع املهجر، وأن االعنزاز بالتوجه العرقـى هـو الـذى يـؤدى إىل 
التوافق الثقاىف واالجتامعى مع املجتمع الجديد، ومن يعجز عن تحقيق ذلك يكابد 
مشاعر االغرتاب الثقاىف، ومـن ثـم يحيـا عـىل نحـو هـامىش غـري محقـق لذاتـه أو 

 الثقاىف يتحقق وإن اختلفت العرقيـات والهويـات وعىل هذا فإن التواصل. لقدراته
 .الثقافية

ًومن ناحية أخرى قد يؤثر البحث عن العمل سلبا عىل مؤرشات الصحة النفسية، 
والسيام لدى األشخاص الذين يستمرون ىف البحث عـن الوظيفـة دون جـدوى كـونهم 

 كـون مستهدفون ملعـارف العجـز واالستسـالم وأن عـدم قـدرتهم عـىل إيجـاد عمـل ي
داخل ذواتهم، أى أن درجة التأثري السلبي للبطالـة يعتمـد عـىل التفسـريات املعرفيـة 
ـك  ـة وذـل ـلبية للبطاـل ـأثريات الـس ـة الـت ـدم درـج ـتقلص أو تنـع ـيمكن أن ـت  للـشـخص، ـف
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إذا كانت تفسريات الشخص عقالنية متفائلة ولديه اسـرتاتيجيات مواجهـة إيجابيـة 
 أما التـأثري املـزمن الـذى يحـول (Leana &Feldman, 1988)وموجهة نحو الفعل 

ًالعجز املتعلم إىل يأس ووهن ىف العزمية، وتثبيطـا للهمـة يعتمـد عـىل التفسـريات 

املعرفية املشوهة عن الذات والعامل واملستقبل، واعتناق الشخص ألساليب مواجهـة 
ًهروبية،ويدرك أن العجز ىف إيجـاد العمـل كـامن داخـل الـذات، وأن عجـزه عجـزا 

 وىف حـاالت كثـرية يـؤدى هـذه إىل االنتحـار، وسـلوكيات (Latack, 1986)ًيا شخص
 - وىف هذا الشأن أظهرت سلسلة من الدراسـات (Mikluncer, 1994)إيذاء الذات 

 أن للبطالة تأثريات واضحة عىل درجات القامئـة املعرفيـة لبيـك -أجريت ىف اسرتاليا
Beck يتزايـد لـوم األشـخاص لـذاتهم،  وقد وجد أنه بعد فرتة طويلـة مـن البطالـة

ويعانون من حاالت العجز املتعلم، حيث يشعرون أن السبب الـرئييس ىف تعطلهـم 
 إن مل –كامن ىف ذاتهم، ويعجزون عن التحكم فيه كـام تشـري كثـري مـن الدراسـات

 أن العاطلني عـن العمـل يفتقـدون تقـدير الـذات ويشـعرون بالفشـل -تكن كلها 
 .(Feather & Barber, 1983)غريهم والعجز، وبأنهم أقل من 

وتبني أيضا أنه رغم أن تقدير الذات قد ال يتأثر إال أن هناك آثار واضحة عـىل 
الشعور بالكفاية الشخصية واإلنجاز،واعتقاد الفرد ىف قدرته عىل التحكم، واتجاهـه 
نحو العزو السببى للنجاح والفشل بطريقة تؤدى إىل تعلم العجز،وغالبا مـا يصـبح 

عاطلون عن العمل غـري مبـالني خاصـة إذا مـا وجـدوا صـعوبة ىف تنظـيم وقـتهم ال
وأنفقوا جهدهم ىف الىشء، وقد وجد أن مشيتهم تتسم بالكسل، وتنخفض يقظتهم 

 .(Garcia, 1997)العقلية والجسمية 

والجدير بالذكر أن معدالت إسهام البطالة يـتم اسـتخدامها بصـفة متكـررة ىف 
وىف واقـع األمـر فقـد توصـلت الدراسـات .  ادية عىل الجرميةدراسات اآلثار االقتص

التى أجريت بالواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل ارتبـاط معـدالت البطالـة مبعـدالت 
 , Bechdolt) وانتهى بشدولت (Kav & Rubin, 1975)الجرمية عىل نحو إيجايب 

ئم العنـف  إىل أن معدل البطالة يعد مبثابة أقـوى وأهـم عامـل منبـئ لجـرا(1975
 دراسـة ىف مجـال 63 باسـتعراض (Chiricos, 1987)وقـام شـرييكوس . )*(واالنتحار

الجرمية، انتهت إىل وجود صلة واضحة بني البطالة والجرميـة والعنـف، مبـا ال يـدع 
 .مجاال للشك ىف هذا املوضوع

                                                           
املتعطلون عن العمل محبطـون ألنـه مل يعـد البقـاء بـدور عائـل األرسة وحاميهـا، إنهـم الرجال   * 

يعيشون عىل النقود التـى تكسـبها زوجـاتهم، ويشـعرون باملهانـة بسـبب ذلـك، لقـد أصـبحت 
 ) .امرأة مسنة من جامايكا(حوادث االنتحار بني الشبان العاطلني كثرية الوقوع 
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ًـكـام أن كـثـري ـمـن البـلـدان املتقدـمـة تكنولوجـيـا وتقنـيـا تـحـوى ـعـددا متزاـيـد 

الحرضية أى " الطبقة السفىل " أو من أطلق عليهم البعض "ب املهمشني الشبا"من
الطبقة املهمشة اقتصاديا، وىف البلدان التى تسود فيها التفرقة العنرصية كالواليـات 
املتحدة األمريكية يعاىن الشباب الزنوج بشدة من ذلك الوضع الهاميش، وىف بعـض 

 الوسـطي بكثافـة بـني أبنـاء العـاملني دول أوربا الغربية رمبا ينحرص سكان الطبقة
الوافدين من دول أخرى أو غريهم من املهاجرين حديثا، فهؤالء الشباب بـال عمـل 
ألنهم يف غالب األمر أقلعوا عن البحث عن عمل، لشعورهم بالعجز ونقص أو عدم 
جدوى جهودهم، وأنهم يف األغلب ميتلكـون مقومـات العجـز وعـدم القـدرة عـىل 

 وهؤالء الشباب ال يرون أية فرصة للعمل ىف الحارض أو (Currie , 1985)السيطرة 
املستقبل، ولديهم باعث ضئيل للغاية يف االلتزام بقواعد املجتمع الذي تخىل عنهم، 
أو نظر إليهم نظرة متدنية، وأنهم ميتلكـون معطيـات العجـز، والفشـل ىف العمـل، 

رزة فيام يتعلق بإسهام الشاب وأتضح أيضا أن منو سكان الطبقة الوسطي له آثار با
 . ىف العنف السائد ىف املدرسة

 أن وقاية الفرد من العجز ضد البطالة (Wanberg ,1997:731)ويذكر وانربج 
تكمن ىف تشجيع استخدامه السرتاتيجيات املواجهة التى تركز عـىل املشـكلة، أو مـا 

اتيجية  وـهـى اـسـرتControl- Orientedتـسـمى بأـسـاليب التوـجـه نـحـو اـلـتحكم 
تهدف إىل تنوع الخربات املقدمة للعاطلني مثل قضاء وقت فعال ونشط ىف البحـث 
عن عمل، العمل بشتى الطرق الدخار وحفظ املال، املراجعة الدورية ملهارة وكفاءة 
الفرد، ترحيل الفرد إىل أمـاكن أخـرى بهـا عمـل وعمـل مناسـب، انهـامك الفـرد ىف 

ة ىف أنـشـطة املجتـمـع للـخـروج ـمـن ورـطـة دورات تدريبـيـة تعـهـد الـفـرد باملـشـارك
 .التعطل

ويعلق الباحثني عىل فعالية استخدام العاطلني اسرتاتيجية تقيهم من فكـرة أن 
ًالتعطل كامن داخل ذاتهم، وأن عجزهم لـيس شخصـيا وهـى اسـرتاتيجية اإلقـدام 
والتوجه نحو التحكم، ومن نتائجها ارتباطها بالتكيف املرتفـع واسـتخدام األنشـطة 

لفعالة ىف البحث عن العمل، وثبات وارتقاء مؤرشات الصحة النفسية أثناء البطالة، ا
ونقص الضـغوط، وتحسـني الصـحة النفسـية الجسـمية ىف األجـل القصـري والبعيـد 

(Leana & Feldman,1992; Terry, 1994) فالوقاية مـن العجـز لـدى العـاطلني 
ى العامل الرئيس لتكيـف الفـرد يكون ىف إجراءات التنشئة االجتامعية االيجابية وه

 .الجديد للعمل
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 أن معـدالت العامـل الجديـد نحـو (Lois et al, 1983)ويرى لويس وآخـرون 
ًالرضـا الـوظيفي وااللتـزام والرقـى رأسـيا ىف العمـل (التمكن مـن العمـل وتشـمل 

. تـرتبط بداللـة مـع معـدالت وجـودة التـدريب) والتحكم ىف كل مجريـات أمـوره
 االعتقاد ىف القدرة عـىل الـتحكم وعـدم االستسـالم (Saks, 1995)ويضيف ساكس 

لألحداث الجديدة واملؤملة ىف العمل وإذكاء الصالبة والجسارة النفسـية مـن خـالل 
ويـرى . التدريب والتنشئة الوظيفيـة، ومـن ثـم عـدم تـرك العمـل والتكيـف معـه

 ابتكـار  أن تـدريب الفـرد عـىل الـنامذج املعرفيـة تـؤدى إىل(Gist,1987)جيست 
حلول للمشكالت وتنمية تقدير الفرد لذاته وتعظيم فعالية الذات لـدى املتـدربني، 
وتقف هذه الفعالية حائالً دون وقوعه ىف العجز وال يصـلح للمهمـة التـى يتـدرب 

 أن املـدربني (Mathieu et al, 1991)وأثبت مايثو وأخـرون .  عليها، ويتوقع فشله
اتهم أثنـاء تنشـئتهم االجتامعيـة الوظيفيـة يـرتبط العسكريني الذين أكملوا تـدريب

بداللة واضحة مع تنمية فاعلية الذات واالعتقاد ىف صـالبة وجسـارة املتـدرب عـىل 
الخوض ىف أعاملهم بسبب تعوده منذ صغره عىل فاعلية الذات ومناء توقعاتـه بـأن 

ور العديد من األحداث ميكن التحكم فيهـا وجديـة محاوالتـه مبـا تقيـه مـن الشـع
 Saks)بالعجز ومبا يـؤثر عـىل سـلوكه وتقدمـه الـوظيفي واقـرتان األداء بالنتيجـة 

,1995) . 

 والذى يقـرتح Blummومن مناذج تفسري سلوك الشخص املتعطل منوذج بلوم 
 : أن سلوك البطالة مير بثالثة مراحل أساسية هى 

 عـدم حتى و لو كان هناك تحـذير مبكـر بفقـدان العمـل أو: شعور بالصدمة  -1
وىف هذه املرحلة يسرتجع الفرد متواليـة األحـداث التـى أدت بـه . توافر فرصة

سوء بيئة (ًإىل البطالة، ويربر الحكمة ىف ترك العمل أو عدم الدخول فيه أساسا 
ورسعان ما يسـتقر عـىل رأى أنـه ميكنـه االسـتفادة مـن ) العمل، سوء التعليم

ويتبع ذلك ) عمل أو تعليم طويلةبعد فرتة (أجازه أو راحة هو ىف حاجة إليها 
 .تقدير لقدراته وصياغة خططه للسعى نحو الحصول عىل عمل

عن عمل وعادة ما يبدأ معظم املتعطلني ىف البحث عـن عمـل : البحث النشط  -2
أفضل من عملهم السابق أو البحث عن عمـل مشـابه لـه إذا أعيـتهم الحيـل، 

لحاجة إىل العمـل يبـدءون ىف فإذا استمرت البطالة ومع مرور الوقت وضغط ا
البحث عن أى عمل، وىف هذه الفرتة يعاىن املرء من مشاعر الفشـل واإلحبـاط 

 .والتعاسة، ومع ذلك فإنه ال يفقد األمل ىف النجاح، أى ال يصل إىل تعلم العجز

مع استمرار الفشل ىف الحصول عىل عمـل بعـد طـول البحـث : مرحلة االنهيار  -3
لوقـوع ىف أرس مشـاعر القلـق وفقـدان األمـل والوصـول إىل عنه يبدأ املرء ىف ا
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حالة العجز حيث ال جدوى من املحاولة فأي محاولـة لـن يكتـب لهـا النجـاح 
 ).1996فؤاد أبو حطب، (

 منوذـجـا ـيـفرس العواـمـل (Wanberg et al, 1996)وـقـدم واـنـربج وأـخـرون 
اطلني، وهـذه الشخصية والبيئية التى تؤثر عىل سلوك البحث عن العمل لـدى العـ

 : العوامل متفاعلة تقى الفرد ضد تعلم العجز 

وتعنى ) Jop-seeking self-efficacy(فعالية البحث عن الوظيفة لدى الذات   -1
ثقة الشخص ىف قدرته عىل نجاح أنشطته املختلفـة ىف البحـث عـن الوظيفـة، 

ة ىف فارتفاع فاعلية الذات يرتبط بسلوك البحث عن الوظيفة، واعتقادات قويـ
. قدرتهم عىل التحكم وعدم االستسالم للبطالة، وإعادة أى وظيفة تفقد مـنهم

أن تقدير الذات الخاصة ) Eden & Aviram ,1993(ومن هنا أكد إيدن وأفرم
تعتـرب منبـئ ) وهى مشابهة لفاعلية البحث عن الوظيفة لدى الذات(بالعمل 

عجـز مقارنـة قوى بسلوك البحث عـن الوظيفـة وتقـى الفـرد مـن اكتسـاب ال
 .بتقدير الذات العامة

وتشري البحوث العديـدة ىف أدب البحـث عـن عمـل أن األفـراد الـذين لـديهم 
ًمستويات منخفضـة مـن فاعليـة الـذات عنـد البحـث عـن عمـل أقـل تهيـؤا 

الستخدام أساليب بحث غري فعالـة مقارنـة بـاألفراد الـذين لـديهم مسـتويات 
كـام وجـد ريـف ) Vanpyan & Vinokur, 1992(عالية من فاعليـة الـذات 

أن العاملني العاطلني الذين توقفوا عن البحث ) Rife & Kilty, 1990(وكينىل 
عن عمل أظهروا فاعلية ذات منخفضة عند البحث عن عمل مقارنة بالعاملني 

 .الذين استمروا بنشاط يبحثون عن عمل

ًـيـا وتؤـكـد العدـيـد ـمـن الدراـسـات أن فاعلـيـة البـحـث ـعـن عـمـل ـيـرتبط إيجاب
 Feather & O'Brien, 1987; Schmit et(باحتاملية أو رسعة اسرتداد العمل 

al, 1993 ( وبطريقة مشابهة لفاعلية الذات وثقت دراسات عديدة أن األفـراد
 يستمرون ىف Satiation Control Skillالذين ميتلكون مهارات تحكم دافعى 

واملثابرة عند . لبيئة وإدارة اGoal Settingبذل الجهد من خالل وضع الهدف 
 Emotionالبحث عن العمل، فضالً عن امتالكهم ملهـارات الـتحكم ىف االنفعـال 

Control Skill والتي تجعل األفراد يستخدمون اسرتاتيجيات منظمة ذاتيا ًSelf-
Regulatory Strategies إلدارة االنفعاالت املرافقة للتعطـل كـالقلق واالكتئـاب 
 اـلـتحكم ىف االنفـعـال إىل تـسـهيل البـحـث ـعـن الوظيـفـة والـتـوتر، وـتـؤدى مـهـارة 

 من خـالل خفـض أو تعـديل املعـارف املشـوهة ودحضـها وتقليـل االضـطرابات 
 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 303

 Wanberg(املعرفية وتقليل أو تغيري الهدف وخفض الطموحات املبالغ فيهـا 
et al, 1999: 899 ( ًوارتباط فاعلية البحث عن عمل إيجابيا مبهارات لتحكم ىف

عاالت ناهيك عن أن هذه الفاعلية تؤدى إىل احتامليـة أو رسعـة اسـرتداد االنف
 ).Feather & O'Brien, 1987; Schmit et al, 1993(العمل 

 أى أهميـة العمـل للفـرد، Employment commitmentااللتـزام الـوظيفي   -2
فاألفراد العاطلني والذين يتصفون باملستويات املرتفعة من االلتـزام الـوظيفي، 
ـطتهم  ـرية ألنـش ـة كـب ـون دالـل ـه يعـط ـدماج فـي ـل واالـن ـة العـم ـدرون قيـم ويـق
ومحاوالتهم الفعالة ىف إيجاد الوظيفة، ويستمرون ىف البحـث دون أى ارتبـاط 

) Culloh, 1990, Olerein, 1987(مبكـان مـا، وأظهـرت الدراسـات العديـدة 
 . عالقة إيجابية بني االلتزام الوظيفي وسوك البحث عن الوظيفة

 من خالل منوذج الشخصـية ذى الخمـس Conscientiousnessيقظة الضمري   -3
 تعـد يقظـة الضـمري متغـري أسـاس مـن Five personality Factorsعوامـل 

ـة  ـة والعزمـي ـع بالهدفـي ـة الـضـمري يتمـت ـالفرد ذى يقـظ متـغـريات الشخـصـية، ـف
ط والتنظيم الجيد بدالً من التهور والكسل وعدم إمكانية االعتامد عليه، وتـرتب

ًيقظة الضمري ارتباطا إيجابيا بتوكيد سلوك البحث لـدى طـالبي الوظيفـة مـن  ً
 .الراشدين

 حيـث متثـل العالقـات االجتامعيـة عـامالً Social supportالدعم االجتامعـي   -4
 األفراد للمواقف السـيئة مثـل الفقـر الـوظيفي، وىف copingًهاما ىف مواجهة 

ة لها معنى بـني الـدعم االجتامعـي هذا املجال أوضحت الدراسات وجود عالق
وسلوك البحث عن الوظيفة، ويعد الدعم االجتامعـي دالـة ىف تحديـد هـدف 
واتجاه البحث عن الوظيفة،وهو من العوامل املساعدة ىف الوقاية من الشـعور 

وىف هـذا الشـأن فـإن فقـدان العمـل يعنـى فقـدان شـبكة العالقـات . بالعجز
ً فرد سوى نفسيا، حيث يصـبح البنـاء الـنفيس االجتامعية التى الغني عنها ألى

ًلفرد هشا ضعيفا رسيع االنهيار ألتفـه األسـباب، ويرتتـب عـىل فقـدان العمـل  ً
وىف . شعور الفرد بالقصور، والتهميش وفقدان الهوية واملعنى والقيمـة لحياتـه

ـأثري  ـة، والـت ـتحكم ىف مجرـيـات األـمـور االجتامعـي النهاـيـة إدراك عـجـزه ـعـن اـل
 . فيمن حولهاجتامعيا 

ـادي   -5 ـأزق االقتـص ـة Economicاـمل ـعوبات مالـي ـرد لـص ـرض الـف ـري إىل تـع  ويـش
 وامتالكهم ملستوى معياري منخفض من املعيشة، وتشري الدراسـات إىل وجـود 
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ـى  ـطة الـت ـادة النـش ـاوالت الـج ـادي واملـح ـأزق االقتـص ـني اـمل ـايب ـب ـاط إيـج ارتـب
 .يستخدمها الفرد ىف البحث عن الوظيفة

 اعتـقـاد الـفـرد أن التعـطـل Unemployment Negativityـلـة الـسـلبية البطا  -6
أن ) Feather &Obrien ,1987(والحـظ فيـزر وأوبـرين . كـامن داخـل ذاتـه

إرشاد األفراد العـاطلني بتغيـري وتعـديل االعتقـادات السـلبية عـن الـذات قـد 
يقودهم إىل انشـغاالت أكـرث بالسـلوكيات الفعالـة التـى تـرتبط بالبحـث عـن 

مل بسبب تعديل معارفهم وعدم استسالمهم للعجز املتعلم، وقدرتهم عىل الع
إيجاد العمل، وميكـن توضـيح العوامـل التـى تـؤثر عـىل سـلوك البحـث عـن 

 : الوظيفة وتقى الفرد من العجز املتعلم ىف الشكل التاىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل التي تؤثر عىل سلوك البحث عن الوظيفة
(Wanberg, Watt &Rumsey, 1996 ) 

 

 العجز املتعلم واالغرتاب : القضية الثانية عرش
فرغم أن اإلنسان وصل فيـه إىل القمـر، " عرص االغرتاب"سمي القرن العرشون 

ًإال أنه فقد اتصاله مع عامله، ورغم أنه أنجز تقدما علميا وماديا وتكنولوجيا هـائالً،  ً ً ً
املجتمعـات الحديثـة عانـت ًإال أن تقدمه األخالقي والروحي كان متواضعا جـدا، ف

أثناء تطورها الرسيع من غياب املعايري، وفقدت حياتهـا التـي كانـت تتسـم بنظـام 
 يقوم عىل التكافـل أو التضـامن االجتامعـي، وسـيادة مصـلحة املجمـوع، مـام قـاد 

 

 فعالية الـذات للبحـث عـن -1
 الوظيفة 

  االلتزام الوظيفى -2
  يقظة الضمري -3

 تامعي الدعم االج-1

  املأزق االقتصادي-2

  البطالة السلبية-3

 متغريات موقفية

  متغريات شخصية

 سلوك البحث

 عن الوظيفة

 إعادة الوظيفة
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إىل إحدى أهم بعـض مظـاهر االغـرتاب وهـو إدراك العجـز، وزاد مـن حـدة تلـك 
دـيـة، والتـي ـسـاهم يف إيجادهـا التـصـنيع والدميقراطـيـة املظـاهر ـبـروز النزعـة الفر

ولذا كان االغرتاب إحدى مثـرات ) 1995 عويدات، الـلـهعبد (املصطنعة والعلامنية 
 Beare)التكنولوجيا، إىل جانب التلوث والرصاع والتفكك االجتامعي والدمار البيئي 

& Slaughter, 1994). 

اإلنسان يشعر فيه بأنه منعزل بال قيمة واالغرتاب ىف هذا السياق واقعا يعيشه 
ُوال انتامء، وكل من حوله أشياء مادية ال يهضمها فكره، وال يتمثلهـا وجدانـه حتـى  ْ
اللغة التى يسمعها أو يقرأها لغة مغرتبة هى األخرى،بعيدة عن مشـاعره وأفكـاره 

 .وانتامءاته،حتى إذا أراد أن يتحدث يشعر أن لغته ال يفهمها أحد

ًح كل منا يعيش غريبا ىف مجتمعه منعزالً ىف منزله نائيا بنفسـه عـن وهنا أصب ً

وأصبح من املألوف لكل منـا أن يكـون ىف وسـط مجموعـة مـن . الدنيا وعن الناس
األهل واألصدقاء ولكنه يفاجأ بأن كل واحد منهم يتكلم لغة غري تلك التى يتكلمها 

ة، ولكن الدالالت النفسـية صحيح أن املفردات ذات معاىن قاموسية واحد. اآلخرون
أصبحت مختلفة، فاللفظة الواحدة عندي غري ما تعنيه عندك، والجملة قـد تكـون 
جملة من حيث البناء النحوي، ولكنها ال تكون كذلك من حيث الداللة اللغويـة أو 
الخطابية، فضالً عن اإلحبـاط املتكـرر ىف مواقـف بعينهـا تجعـل الفـرد يشـعر بـأن 

هداف التي كان يبذل الجهد من أجل تحقيقها، فهناك من يحقق أهدافه مل تعد األ
ًأهدافه بطريقة أرسع وأكـرث كفـاءة وأفضـل مـردودا، وهنـاك مـن يحقـق أهدافـه 

وىف ضوء هذه الظروف املتغرية تتشكل نـواة االغـرتاب ىف املجتمـع .. بطرق ملتوية 
الـنفس األمـرييك  عـامل -أو داخل الفرد، وعندما توجد تلك النواة، فإنهـا كـام يـرى 

ً تبدأ تشكل لنفسها إطارا مرجعيا نفسيا لإلنسان يعمـل مبثابـة املرجـع أو -روجرز  ً ً

املخزون الذى يرجع إليه الفرد كلام أراد أن يترصف ىف موقف جديد، ويعتمد عـىل 
خرباته السابقة املوجودة ىف هـذا املخـزن أو ىف هـذا اإلطـار، فـإذا وجـد أن الخـربة 

، ويـتم الـلــهما هو موجود ىف إطاره املرجعـي سـار عـىل بركـة الجديدة تتفق مع 
) مـن وجهـة نظـره(التأكيد عىل تلك الخربة الجديدة باعتبارها ذات قيمة إيجابيـة 

ًبحيث تصبح جزءا من إطاره املرجعي، ويقوم بعد ذلك بدور التعامل مع الخـربات 

 وائـر داخـل الجديدة، ومع تراكم الخـربات ىف مواقـف الشـدة تتشـكل مجموعـة د
نفس الفرد، وقد تكون دوائر مليئة بالخربات السلبية مام يحول الفـرد مـن إنسـان 
إيجايب كفء إىل إنسان مريض تغرب عن العامل املحيط، وأصبح عامله الخـاص ذلـك 
 العامل الذى يعتمد عىل إطاره املرجعي الشخيص، والـذي تشـكل ىف ظـروف صـعبة 
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 ولكنها مع ذلك خربات بالنسـبة لـه ألنـه مل يجـد ومن خالل خربات اغرتابية مؤملة،
 ".إيه رماك عىل املر قال األمر منه" ًأفضل منها ووفقا للمثل العامى

وىف مثل هذا املجتمع فإن أهم أسـباب االغـرتاب العمليـات املصـاحبة للتغـري 
االجتامعي، أو ما يعرف باالختالل الثقايف والـذي نعنـى بـه حـدوث التغـري برسعـة 

نظام التقليدي، أو مبعنى اختالل التفرقة بني الجوانب املادية وغـري املاديـة تفوق ال
ومـا الرصاع بـني القـديم والحـديث وتقـارب أسـاليب التفكـري . من ثقافة املجتمـع

والقيم والعادات والسلوك، وغري ذلك من الظواهر النفسية واالجتامعيـة املصـاحبة 
ملجتمع بأسـاليب التكنولوجيـا الحديثـة، ًومام يعزز ذلك أيضا أخذ ا. للتغري الرسيع

وما فعلته وسائل االتصال الجمعي الرسيع، ووسائل اإلعالم مـام أثـر بدرجـة كبـرية 
وذلـك . عىل الجوانب املعنوية بحيث أصبحت ال تستطيع مواكبة الجوانب املاديـة

بالطبع أمر يضع أمـام قطاعـات املجتمـع املسـئولة عـن الرتبيـة مسـئوليات يجـب 
بها، وإال فقد املجتمع عنارص استقراره واطمئنانه النفيس، وظهرت املشكالت القيام 

 .واالضطرابات السلوكية بني الشباب

حيث ميكن إرجاع هذا . ًفالتقدم التكنولوجي يعترب مصدرا لإلحساس باالغرتاب
اإلحساس إىل طبيعة التفاعل االنساىن ىف املجتمع التكنولوجي الحديث وما يتضمنه 

ـ ـن ـص ـذا ـم ـورات ـه ـائج للتـط ـة نـت ـة مبثاـب ـرادى ومجتمـع ـدو ـف ـائص تـب فات وخـص
 Bowmanوقد عدد بومان . التكنولوجية التي يشهدها أو يعيشها إنسان عامل اليوم

أـسـهمت ىف تعزـيـز وتـشـجيع التـغـري ىف طبيـعـة . أرـبـع ـصـفات للمجتـمـع املـعـارص
حرض  والـتIndustrializationالتصـنيع : العالقات اإلنسانية وهـذه الصـفات هـى 

Urbanization والبريوقراطية Bureaucracy والحراك Mobility . 

وفيام يتعلق بالتصنيع فقد قلل من دور وأهمية األرسة عن طريق القضاء عىل 
 ـمـع تغـيـري األـهـداف االقتـصـادية ـمـن Expended Familyنـسـق األرسة املمـتـدة 

السـعي ىف سـبيل اإلنتاج إىل االستهالك، وتأصيل حـس التنـافس ال روح املنافسـة، و
.  تحقيق األهداف والرغبات الفردية محل النزعـة التعاونيـة والتامسـك االجتامعـى

واضمحالل الجامعات شبه املستقلة . وترتب عىل التحرض تقليل اإلحساس باملواطنة
ىف املجتمع كالجمعيات األهلية، املجتمعات املحلية، وكذا تضخم املجتمعات وتحويـل 

أمـا البريوقراطيـة واملـنظامت الرسـمية فقـد . إىل عالقات رسـميةالعالقات االجتامعية 
ـي  ـال االجتامـع ـدة ىف االتـص ـاليب الـشـكلية املعـق ـيوعها تـشـجيع األـس ـىل ـش ـب ـع  ترـت
 . ًـمـع اآلـخـرين، وـهـى أـسـاليب ـتـتم أو تتـحـدد ـعـادة طبـقـا ملكاـنـة الـفـرد االجتامعـيـة

 مـن" البينشـخىص" توى وبالتايل أصبحت التلقائية وتبادل املشاعر واألفكار عـىل املسـ
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بينام ترتب عىل الحراك بشقية الجغرايف والرأيس تزايد ىف . ًاملظاهر التي تلقى عزوفا
اإلحساس باالنفصال وعدم االنتامء، وكنتيجة للحراك فـإن الـروابط الجوهريـة ذات 
املغزى والداللة بني الناس أصبحت تتعرض للتعويق بتأثري عدم االستقرار، أو افتقاد 

ًستمرارية، والنتيجة املرتتبة عىل ذلك جعل الفرد يحيا دون أن يكـون قـادرا عـىل اال
ًاملساهمة بإيجابية ىف بناء الحياة، مبعنى أنه أصبح شخصا كل اهتامماتـه مركـزة ىف 
عامل األشياء، وصار كل ما ىف هذا الوجود بالنسبة له مجرد أشياء، زوجته شئ، وابنه 

مة وبال معايشة، وأصبح كل شئ ىف هذا العامل لـيس شئ، وأمه شئ بال روح وبال قي
له قيمة إال قيمته املادية، وتقاس قيمة اإلنسان فيه باملاديـات التـى ميلكهـا، وفقـد 
اإلنسان أهم خاصية متيزه وهى إنسانيته وإبداعه وخياله، وتشوقاته إىل املسـتقبل 

سـتالب املعنـى ًلىك يعيش ىف عامل ملئ بالحـب والسـالم، والتعـاطف، بعيـدا عـن ا
وانهيار البعد املعنوي إىل ركام من األشياء التى ال تحكمها منظومة هادفـة، بـل مـا 
يربط بينها هو الـرتاص غـري ذى املعنـى، أو كـام يـرى الفيلسـوف الفـرنيس هـرنى 

القطيع من الغنم الذى يصعب فيه التمييز بني شاه وأخرى إال من " برجسون مثل 
الخصوصية والذاتيـة واإلنسـانية، فـال توجـد ىف مجتمـع أما " خالل الحجم أو اللون

 .املغرتب الذى يشكل ويعمق العجز ألفراده

فالطلبة ىف هذه املجتمعات يشعرون بالقلق واالكتئـاب والعدوانيـة والشـعور 
الحاد باالنفصال عن الذات الذى يصاحبه إحساس قوى بالرفض ملعطيات املجتمـع 

ه حيث تبدو حضـارة املجتمـع أمـامهم آليـة مخيفـة الثقافية، وعدم االلتزام مبعايري
ً اغرتابا من نـوع - كام يقول كنيستون -والميكن الوثوق فيها، ومن ثم كان اغرتابهم 

ابـراهيم عيـد، (ًخاص، اغرتابا بصبغة التقدم التكنولوجى ومجتمع مابعـد التصـنيع 
2008 :22.( 

د يكـون شـامالً، أن االغـرتاب ىف املجتمـع الحـديث يكـا) 1969(ويؤكـد فـروم 
فاملغرتب اليحيا منفصالً عن نفسه فحسب، بل عن إخوانه ىف املجتمع، وعن العمل 
وعن األشياء املحيطة به التى يجهلها وإن كان يستهلكها، وعن الحكومة التى تـدبر 
أمره ومن ثم يصبح شخصية مسرية ليس له أن يختار، وإذا سارت األمور عـىل هـذا 

وترجـع . ًهى اإلنسـان حـتام إىل مجتمـع مختـل ىف توازنـهالنحو بغري إصالح فسـينت
أسباب االغرتاب عند فروم إىل طبيعة املجتمع، وسيطرة األلة، وهيمنة التكنولوجيـا 
الحديثة، وسطوة السلطة، وهيمنة القيم واالتجاهـات وااليـديولوجيات التسـلطية، 

 . اإلنسانفحيث تكون التسلطية وعشق القوة والحض عىل العدوان يكون اغرتاب



 العجز املتعلم
 

 308

 ىف االغـرتاب التعبـري عـام يعانيـه (horney, 1975, 175)وقد وجدت هـورىن 
اإلنسان من انفصال عن ذاته، ذلك أن األصل ىف الغـرتاب عـن هـورىن هـو اغـرتاب 
الذات حيث ينفصل الشخص عن مشاعره الخاصـة ورغباتـه، ومعتقداتـه وطاقاتـه 

يم ىف حياتـه الخاصـة، ومـن ثـم هو فقدان الشعور بالوجود الفعال، وبقوة التصـم
 ً.يفقد الفرد اإلحساس بذاته باعتباره كالً عضويا

ويصاحب هذا الشعور باالنفصال عن الذات زملة من األعراض النفسـية التـى 
تتمثل ىف اإلحساس باختالل الشخصية والخزى وكراهية الـذات واحتقارهـا لتصـبح 

ن نفسـه كـام لوكانـت عالقة الفرد بنفسه عالقـة غـري شخصـية، حيـث يتحـدث عـ
ًموجودا آخر منفصالً وغريبا عنـه بعـض األعـراض ) 1939(ولهـذا حـددت هـورىن . ً

ً تعبـريا nercissismالنفسية التى تصاحب اغرتاب الذات، وقد وجدت ىف الرنجسية 

ًعن اغرتاب الذات، فالرنجسية ليسـت تعبـريا عـن عشـق الـذات، بـل عـن اغـرتاب 
 .ًا بأوهامه عن نفسهالذات، وأن الرنجىس يحيا ملتصق

إننـا النسـتطيع أن نقهـر : هذا وتشخص هورىن حاالت اغرتاب الـذات بقولهـا 
أجزاء أساسية ىف أنفسنا دون أن نصبح غربـاء عـاجزين عـن الـتحكم، إذ أن الفـرد 

باختصـار ... يصبح ببساطة غافالً عن حقيقة مايشعر به، ويحبه ويرفضه وسعتقده 
ن؟ ونتيجة الفتقاره إىل فهـم هويتـه فإنـه يحيـا مـن يصبح غافالً عن فهم ماذا يكو

نسج تصوره، ويفقد االهتامم بالحياة ألنها ليست مايرغـب فيـه حقيقـة، فلـيس ىف 
وسعه أن يتخذ قراراته ألنه اليعرف حقيقة مايريد، ويعيش ىف خالة من الالواقعية، 

 .وبالتاىل فهو ىف حالة من الوجود الزائف مع نفسه

 أوضـح فيهـا أن مشـكلة اغـرتاب الشـباب Polk 1984راسة وهنا قام بولك بد
مشكلة ثقافية تربوية أكرث من كونها اجتامعية أو نفسية، وبعبـارة أخـرى فـإن مـا 

 مـا Cultural conflict أو الرصاع الثقـايف Cultural gapيسمى بالفجوة الثقافيـة 
الـقـيم ـهـو إال رصاع ـبـني الـقـيم والـعـادات، فالجـيـل الجدـيـد ـمـن الـشـباب ـيـرفض 

واملعتـقـدات وـشـبكة العالـقـات الـتـي ـقـد تفرـضـها األرسة أو املدرـسـة كمؤسـسـات 
تربوية، فهو من جهة يرفض القيم التي تفرضها األرسة، ومن جهة أخـرى يـرفض أن 
تحدد اإلدارة املدرسية أنشطته ومامرساته داخل املدرسة فينشأ مـن هنـا االغـرتاب 

 . ااالجتامعي داخل املؤسسة الرتبوية وخارجه

واالغرتاب الثقاىف لدى الطفل واملراهق ميكن أن ميتـد بعـد ذلـك ليشـمل كـل 
 كام هو الحال بالنسبة للجانحني، فـالجنوح لـه عالقـة . مايقوم به من تفكري وسلوك

 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 309

وثيقة بااالغرتاب الثقاىف، فعندما تسوء العالقة بني الطفـل ومجتمعـه يريـد الطفـل 
ة السيئة، فيقوم الطفل بدوره باالعتداء عـىل من املجتمع أن يدفع مثن هذه العالق

وهذا الرفض مـن جانـب الطفـل للمعـايري . ًاملجتمع تعبريا عىل سخطه وعدم رضاه
 أى anomieاالجتامعية للسلوك ميكن أن يؤدى فـيام بعـد إىل مايسـمى بـاألنومى 

ينبـع وهو األساس الذى . نقص الفرد بااللتزام باملبادئ واملعايري االجتامعية للسلوك
ولإلجاـبـة ـعـىل ـهـذه .. واألـنـومى يـقـود إىل الـثـورة ـعـىل األوـضـاع . مـنـه االـغـرتاب

 :التساؤالت البد من النظر إىل النقاط التالية

ًيعترب االغرتاب جزءا اليتجزأ من الحياة اإلنسانية، وهو يقـع ىف صـلب التفكـري   - 

حتمالً لكل الدينى والفلسفة الوجودية، وعىل هذا يكون االحساس باالغرتاب م
 .فرد

 الثقافيـة للفـرد وعـىل هـذا -ًيعترب االغرتاب عنرصا متصال بالبيئـة االجتامعيـة   - 
 .يصعب عىل املرء التهرب من الوقوع ىف ظاهرة االغرتاب

طاملا تعتمد شخصية الطفل عىل التفاعل بينه وبني بيئتـه، هـذا التفاعـل مـن   - 
حساس باالغرتاب الثقاىف تجاه بعض شأنه إحداث مواجهة مع البيئة وبالتاىل اال

 .املثريات التى تحدد عنارص البيئة
يقوم االحسـاس بـاالغرتاب بـدور محـورى كميكـانزم دفـاعى ضـد الرصاعـات   - 

 .الداخلية لإلنسان
ـظـاهرة االـغـرتاب الثـقـاىف تنـشـأ ـعـادة ـمـع مرحـلـة ـسـن املراهـقـة إال أن ـهـذه   - 

بـارشة، أى مـن خـالل الوالـدين الظاهرة ميكن حدوثها لألطفال بصـورة غـري م
أى أن احتامل احساس الطفل باالغرتاب . واملعلمني والقامئني عىل تربية الطفل

الثقاىف وارد نتيجة وجوده ىف بيئ معينة، وتستطيع هـذه البيئـة املسـاهمة ىف 
 :إيجاد االغرتاب الثقاىف لدى الطفل من ناحيتني

قيد بحيث اليستطيع الطفـل بإمكانـه إذاكانت البيئة عىل درجة كبرية من التع   * 
 وقدراته املحدودة التوافق والتالؤم مع متطلباتها 

ًإذا كانت البيئة غري سليمة تربويا مبعنى أنها تعيق عمليـة النمـو الطبيعـى ىف    * 
 .الفرد والطفل

وتخليص الطفل من االحساس باالغرتاب ىف هذه الحالة ليس باألمر الهني ويتم 
 :ذلك عن طريقني 

 .تغيري برمجة الطفل أى تغيري أساليب التنشئة االجتامعية للطفل: أولهام
 .تغيري الفلسفة الرتبوية للمجتمع: ثانيهام
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والعنرص الثاىن يحتاج إىل اتفاق شـامل بـني املؤسسـات الرتبويـة واالجتامعيـة 
ًواالقتصادية عىل نوعية الفلسفة الرتبوية التى تخدم أهدافا موحدة ومتفقـا ع ليهـا ً

ًمن قبل املجتمع، وهذا بالطبع يعترب أمرا ىف غايـة الصـعوبة إذ كيـف ميكننـا مـثالً 

تغيري مجتمع دكتاتورى متسلط إىل مجدمتع دميوقراطى متعاون، وعـىل هـذا ففـى 
ًبعض املجتمعات يصبح اإلحساس بظاهرة االغرتاب أمرا مألوفا لدى األفراد ً. 

ـ ـه نـح ـة توـج ـة كمرحـل ـن املراهـق ـة ـع ـااليربس ويف دراـس ) 1987(واالغرتاب لـك
Calabrese أكد الباحث عىل أن االغرتاب يف مرحلة املراهقة لـه سـمتان إحـداهام 

السعي لتدمري امللكية العامة، : نفسية واألخرى اجتامعية، حيث تتجىل كل منها يف 
ورفض للسلطة بأنواعها املختلفة، والهروب والـترسب مـن املدرسـة، ورفـض القـيم 

وعليـه يقـرتح رضورة مشـاركة املـراهقني يف . املجتمع واملدرسة واألرسةالسائدة يف 
األنشطة االجتامعية املختلفة سـواء كانـت هـذه األنشـطة داخـل األرسة أو داخـل 

مام يزيد الثقة بالنفس والقدرة عىل تحمـل املسـؤولية ) املدرسة(املؤسسة الرتبوية 
 بحيـاتهم اليوميـة يف البيـت وتنميتها ورضورة مشـاركتهم يف القـرارات ذات الصـلة

 .واملدرسة مام يساعد عىل بناء شخصية الشاب البناء السوي

االغــرتاب إيل غيــاب القــيم الدينيــة، ) 573: 1982(ويرجــع عــادل األشــول 
واإلنسانية من حياة الشباب، وعـدم قـدرتهم عـيل تحقيـق ذواتهـم وبالتـايل عـدم 

اس الشـباب بالحريـة املسـئولة قدرتهم عيل تقبل ذواتهم، باإلضافة إيل عـدم إحسـ
 . سواء عن أنفسهم أو عن مصائرهم

. فعدم التناغم بني متطلبات وحاجات الفرد من جهة وقدراته من جهة أخـرى
فضالً عن وجود عوامل ضاغطة عيل الفرد الذي يشعر باالغرتاب، تؤهبه إىل التـيقن 

ة، وهـو عنـدما بعدم قدرته عىل الـتحكم يف حياتـه، وأنـه أشـبه بـرتس يف آلـه كبـري
ًيترصف يف موقف ما فإنه يترصف تحت رحمة العوامل التي إما أنها قوية جـدا، أو 

 . غامضة بحيث يصعب السيطرة عليها

أن االغـرتاب يعـرب عـن عـدم ) 227 : 2003(ويري حامد زهران وإجـالل رسي 
وأشـده " الشعور بالفقدان"الرضا، وعن الرفض لكل من املجتمع والثقافة، وجوهره 

ما يرتبط به من شعور بالوحدة، والخوف، ونقص الشـعور بتكامـل " فقدان الذات"
ًالشخصية، وشعور اإلنسان أنه أصبح فردا بال موضع واضـح، وأنـه ضـحية ضـغوط 

 .غامضة متصارعة، يعيش للمجتمع وال يجد من املجتمع ما يقدمه له
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باالنفصـال وبهذا املعنى فإن االغرتاب حالة عقلية يدرك مـن خاللهـا الشـخص 
 :ومن مظاهر االغرتاب ما يىل . النسبي عن ذاته أو مجتمعه أو كليهام

أى الوجود املادي ىف املجتمع واالنفصال الروحي والـنفيس : العزلة االجتامعية   -1
عنه، وعدم املشاركة يف األنشطة االجتامعية، وكذا شعور الفرد بأنه غريب عن 

لرضا عن أوضاع املجتمع ونظمه وقيمه األهداف الحضارية املجتمعية، وعدم ا
وثقافته، والعقليات السائدة فيه نتيجة انعدام التكيـف االجتامعـي، أو لضـآلة 
الدفء العاطفي، أو لضعف التواصـل االجتامعـي للفـرد أو لعجـز الفـرد عـن 
ـة،  ـتالؤم والفـشـل ىف التكـيـف ـمـع أوـضـاع املجتـمـع، وـشـعور الـفـرد بالغرـب اـل

ثقافية للمجتمع، ويف هذه الحالة ينحدر انتامء ووالء واالنعزال عن األهداف ال
 . الفرد للمجتمع

الشعور بعدم القدرة عىل التـأثري ىف الشـئون الخاصـة والعامـة وعـدم : العجز   -2
القدرة عىل تقريـر املصـري أو حتـى املشـاركة ىف صـنعه، والشـعور بحالـة مـن 

دراك عدم جدوى الجهـد االستسالم واالستكانة، وغياب القدرة عىل االختيار، وإ
 فـرد مغـرتب عـن - ىف األصل-ىف التأثري ىف املواقف، فالفرد الذى يتعلم العجز 

وسائل ومعطيات التحكم ىف األمور طاملا أنه اليحصل عـىل القناعـة والسـعادة 
من عمله واليحصل عىل مثرة جهوده ومن ثم فإن الفرد املغرتب ال يتمكن من 

جرى األحـداث أو يف صـنع القـرارات املهمـة التـي تقرير مصريه أو التأثري يف م
وهو شعور ينتـاب الفـرد . تتناول حياته ومصريه فيعجز بذلك عن تحقيق ذاته

 .فيجعله غري قادر عىل تغيري الوضع االجتامعى الذى يتفاعل معه

شـعور الفـرد بعـدم " أن بعـد العجـز هـو ) 1977(وتري سامية السـاعايت 
جيهها، أو انعدام القدرة عيل توقع نـواتج تلـك القدرة عيل ضبط األحداث وتو

أن انعدام القدرة يتولد عن انعدام ) 1986(كذلك يري حسن سعد .. األحداث 
الثقة، فاإلحساس بأن هناك من تخاف منهم نتيجة عدم الثقة يف النفس، ينتج 
عنه بالرضورة عدم القدرة عيل اتخاذ القرارات، أو عدم القدرة عـيل املواجهـة، 

 ما يدعوا إيل االنزواء والهـروب، إمـا مـن الـذات، أو مـن اآلخـرين، ومـا وهذا
 . ينطوى عليه يف النهاية من العزلة واالنعزالية

فقدان الحياة ملعناها ودالالتها وشعور الفرد بأن حياتـه خاليـة : غياب املعنى   -3
من األهداف التى يستحق أن يعيش لها، ويضحى من أجلها، وبأنـه يفتقـر إىل 

رجعية لسلوكه، واليستطيع توجيه سلوكه ومعتقداته وأهدافه، واملغرتب هنا م
 يشعر بالفراغ الكبري نتيجة لعدم توفر أهداف أساسـية تعطـي معنـى لحياتـه 
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ًويرى فرانكل أن اإلنسان يسعى أساسـا . وتحدد اتجاهاته وتستقطب نشاطاته

 تحقيـق املعنـى، إىل أن يجد معنى لوجوده،وأن املهمة الرئيسة لإلنسـان هـى
ويأيت ذلك من خالل الشعور باملسئولية والخصوصية، ومن املفرتض أن اإلنسان 
ىف سبيل املعنى بكونه مسئوال، وإذا غاب عن الفـرد معنـى الحيـاة أو مغزاهـا 

 .فإنه يتخىل عن مسئوليته وإرادته، عىل السلوك واالختيار

ـاب املعــايري  -4  أو انحاللهــا وتناقضــها غيــاب القــيم الثابتــة ىف املجتمــع: غـي
وازدواجيتها، وتفسريها ملصلحة البعض عىل حساب اآلخرين، وهنا يشعر الفرد 
بأنه لوأراد تحقيق أهدافه فإنـه يجـب عليـه عـدم الـترصف مبوجـب املعـايري 

ًاملتعارف عليها اجتامعيا وأخالقيا، وسيطرة مبدأ  ، وكثريا "الغاية تربر الوسيلة " ً
ية املتطرفة واالنتهازية، والنفعية، والفهلويـة، ويكـرث ىف ما ينتج عن ذلك الفرد

هذه الحالة االعـتامد عـىل الحـظ والصـدفة، وتأصـيل مبـدأ القدريـة كأسـاس 
فاملغرتب هنا يشعر بأن . لتسيري األمور دون إعامالت سلوكية وعقلية للمواقف

لحالـة وهذه ا. الوسائل غري املرشوعة مطلوبة، وأنه بحاجة لها إلنجاز األهداف
تنشأ عندما تختل القيم واملعايري االجتامعية وتفشل يف السيطرة عىل السـلوك 

عن البناء االجتامعـي الـذى ) Merton , 1957(وكتب مرتون . الفردي وضبطه
استخدم مفهوم غياب املعايري بصورة مرتادفة لتوضيح التكيفات التى يقوم بها 

سبة الوسـائل لألهـداف، ومـن بـني األفراد ىف أوضاع ينعدم فيها التوافق أو منا
ً بوصـفه منوذجـا Inventorأنواع التكيف هذه مـا يواجـه املبتكـر أو املخـرتع 

للمغرتب االجتامعي حيث يكشف عن درجة مـن الالمعياريـة بـالنظر إىل أنـه 
يسعى إىل ابتكـار مبـادئ وأفكـار جديـدة كثـريا مـا تكـون مناقضـة للمعـايري 

 .السائدة ىف مجتمعه

 يقـرتب Normlessnessأن مفهوم الالمعيارية ) 1983(يم عيد ويري إبراه
 الـذي اسـتخدم اسـتخدامات متباينـة مـن قبـل Anomyمن مفهوم األنـومي 

علامء النفس، واالجتامع، والرتبية، والطب النفيس، كام يشـري إيل أن دور كـايم 
أول ـمـن اـسـتخدام مفـهـوم األـنـومي لوـصـف ـحـاالت الالمعيارـيـة، أو االنهـيـار 

 . مي الذي يصيب املجتمع، ويؤثر عيل متاسكه الداخيلالقي

 وهـى إحسـاس الفـرد بابتعـاده عـن ذاتـه، بسـبب عـدم : الغربة عن الـذات   -5
قدرته عىل إيجاد األنشطة املكافئة ذاتيا، وشعور الفرد بأن ذاته وقدراته تصبح 

مبعـنـى أن اإلنـسـان ال يـسـتمد الكـثـري ـمـن الرـضـا . مجـرد أـشـياء منفـصـلة عـنـه
 الكتفاء الذايت من نشاطاته، ويفقد صلته بذاته الحقيقية ومع الـزمن يصـبح وا
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مجموعة من األدوار والسلع واألقنعة، وال يتمكن من أن يشعر بذاته ووجوده 
 . إال يف حاالت نادرة

ًوهنا ميوت اإلنسان أو يختل وجوديا إذ هو تخىل عن مسئوليته ىف أن يتخذ ما 
رارات واختبارات، ويفقد اإلنسان مع تخليله عن أدواره يراه أو يعتقد بصحته من ق

ويظهـر هالكـه الوجـودي ىف صـورة .ومسئولياته تفرده أو متـايزه وصـحته وأصـالته
 مـن وجهـة -وعىل هذا النحو يعيش اإلنسان .  Rootlessnessانفصال عن جذوره 

الهويـة  رصاع مستمر بني حاجته إىل االنتامء وحاجته إىل تأسـيس -النظر الوجودي 
ًويعيش اإلنسان نتيجة لهذا الرصاع وحيدا بني أبناء جنسـه . ومواصلة الحفاظ عليها

ًغريبا عن ذاته أيضا وىف ذات الحال ىف توق شديد إىل أن يستعيد أو يسرتد جذوره . ً
 . التي فقدها ىف وقت ما

وحسب هذا املفهوم املتعدد لالغرتاب ميكن النظـر إىل اإلنسـان املغـرتب عـىل 
ًويشـعر تبعـا . الشخص الذي ال يحس بفاعليته وال أهميته، وال وزنـه يف الحيـاةأنه 

واإلنسـان املغـرتب . لذلك بانعدام تأثريه ىف املواقف االجتامعية التي يتفاعـل معهـا
يشعر بأنه يفتقر إىل موجه للسلوك، ويشعر كذلك بأن اتساق القـيم التـي يخضـع 

ويف عالقاتـه . متغرية باستمرار وبرسعةلتأثريها أصبحت نسبية ومتناقضة وغامضة و
ًونشاطاته االجتامعية يشعر بأنه ال يحقق ذاته وال يشعر بسعادة فيها ويتجه تبعـا 

أن الشـباب عنـدما ) 1978(ويرى حليم بركات . لذلك إىل العزلة والنفور من الذات
 :يغرتب يواجه اختيارات ثالثة هى

حاب ىف عدم املواجهة، أو الهرب، أو االنسحاب من الواقع، ويتجسد هذا االنس  -1
 . الالمباالة، أو العجز

وينشأ عن قبول ظاهري ورفض ضمني، مام يـؤدى إىل : الرضوخ للنظام القائم   -2
ًتناقض الظاهر والباطن بالنسبة للفرد، وكثريا ما يرافـق الرضـوخ نزعـة الـتحيل 

 . بالصرب واالنتظار والتعليل والتربير
ًو الجامعي ضمن حركة شعبية من أجـل تغيـري الواقـع جـذريا التمرد الفردي أ  -3

 . وتجاوز حالة االغرتاب

حيـث قـد ينظـر لـه مـن زاويـة : وتتعدد زوايا تفسري العجز املتعلم لالغرتاب 
، والتأثري فيام يقـوم بـه - أى عجزه -قدرة الفرد أو عدم قدرته عىل تحقيق أهدافه 

انخفاض قدرة الفرد عىل التحكم والتوقع  : العجز: كام يظهر من التعريفات التالية 
 ىف العوامل الخاصة بضبط أحداث حياته، والشـعور بـنقص القـدرة عـىل التـأثري ىف 

 



 العجز املتعلم
 

 314

نتائج ما يقوم به الفرد من أعامل، وهو الحالة التي ال يستطيع الفرد فيهـا الـتحكم 
دى وأن تعلـم العجـز لـ. ىف نتائج األحداث من خالل مـا يقـوم بـه مـن اسـتجابات

ولكن كثريا من املشكالت " ال يوجد ما أستطيع أن أفعله"املغرتبني يتمثل ىف العبارة 
أو شعور الفرد بعدم القدرة عىل السـيطرة عـىل األحـداث، نتيجـة . تواجهني يوميا

لعدم القدرة عىل فهم هذه األحـداث، فيشـعر الفـرد بـالعجز األمـر الـذى يجعلـه 
ته، وافتقاده إىل الشعور بأنه قوة حاسـمة ىف ًيعجز سلوكيا عن السيطرة عىل ترصفا

ًحياته، وفقدانه الشعور بتلقائية ومرح الحياة، فالشخص يكون عاجزا عندما يشـعر 
بأنه فقد العون واملساندة من عامله الذى ال يستجيب له، حيث القـرار يصـنع فيـه 

ًدون مساهمة منه، ويلعب الحظ دورا اسرتاتيجيا ومحوريا فيـه  ً  السـيد، الفرحـاىت(ً
2005.( 

ويناقش العجـز االغـرتاب مـن زاويـة عـدم قـدرة الفـرد عـىل تغيـري املواقـف 
االجتامعية غري السارة أو املحبطة، كام يتضح من تعريف العجز بأنـه نقـص قـدرة 
الفرد عىل تغيري الوضع االجتامعي، وتغيري املواقف غري السارة، والسلبية ىف موجهة 

غرتاب من زاوية التوقع، أى توقع الفرد أن سلوكه لـن ويرتبط العجز باال.  األحداث
يقدر عـىل تحقيـق مـا يريـد مـن تعزيـز العتقـاده أنـه عـاجز عـن تحديـد مسـار 

 . األحداث،أو تحديد النتائج التي قد تنشأ نتيجة لهذه األحداث

 أن نـقـص ـقـدرة الـفـرد ـعـىل اـلـتحكم ىف (Sampson,1976)وـيـرى سامبـسـون 
وتوصـل جـوردون . ور بـاالغرتاب متمـثال ىف العجـزأحداث حياتـه ينـتج عنهـا شـع

(Gordon, 1985) إىل أن اعتقاد الفرد ىف التحكم الخـارجي أو أنـه ال جـدوى مـن 
)1(أفعاله ىف التأثري عىل عالقات الفرد باآلخرين يسهم ىف االغرتاب، األنـومى

 ونقـص )4
وظهـرت . اباإلميان مبؤسسات املجتمع ونظمه، وىف النهاية الشعور بالقلق واالكتئـ

أمناط سلوكية سلبية مثل االنسحاب من املجتمع، ورفض قيمه ومعايريه، واالعتقـاد 
ىف الحظ، وتفضيل عـدم بـذل الجهـد، وتعلـم السـلبية والالمبـاالة، وفقـدان قيمـة 
ًالعمل، ومرشوعية الوسائل غري املقبولة اجتامعيا كسبيل جوهري لتحقق األهـداف 

 وقدرة الفرد ال قيمة لهامىف تحقيـق أهـداف وهى عوامل فحواها يتضمن أن جهد
 ومن ثم تتضـح عالقـة األنوميـا مبفـردات (Cole, 1983)الفرد والوصول إىل مراميه

 . تعلم العجز ىف مثل هذه البيئة

                                                           
ت التـي تفتقـر فيهـا الحيـاة االجتامعيـة إىل القـيم واملعـايري  هى تلك الحـاالAnomyاألنومى  -1

الواضحة الالزمة لتوجيه السلوك، أو تكون مثة قيم ومعايري متعارضة بعضـها مـع الـبعض األخـر 
بشكل يؤدى إىل البلبلة واالرتباك، أو توجد ظروف ال تسمح لألفراد باالنتامء للجامعـة انـتامء ذا 

هذه الحاالت يشعر الشخص بأنه فاقد الفاعليـة، عـديم التـأثري، ال وىف مثل . معنى بالنسبة لهم
 قيمة ملا يبذله من جهد ىف التأثري عىل النتائج 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 315

العاجز بأنه ال يحيا حياته باعتباره املنشـئ ألفعالـه، بـل ) 1969(ويصف فروم 
ًيحيا حياته باعتباره شيئا ناقصا، غري مكتف ً بذاته، معتمدا عىل قوى خـارج نفسـه، ً

وهى الحالة التى اليشعر فيها الفرد بأنه املالك الحقيقى لرثواته وطاقاته، بل يشعر 
مـام .. بأنه كائن ضعيف يعتمد كيانه عىل وجود قوى خارجية المتت لذاتيته بصلة

يشعر بأنه غريب ىف هذا العامل غريـب عـن نفسـه، وأصـبحت أعاملـه ومـا يرتتـب 
وىف وصـف ..  ها منفصلة عنه ومتسيدة عليه متحكمـة فيـه وعليـه أن يطيعهـاعلي

ريسامن له بأن سلوكه اإلنسان قد أصبح يوجه مـن األخـرين، وأن اإلنسـان مل يعـد 
يتلقى مؤرشات سلوكه من أعامق ذاته، بل من استحسان واستهجان مـن يحيطـون 

ذى يوجـه سـلوكه به، وهو مـا يطلـق عـىل اإلنسـان املعـارص مصـطلح اإلنسـان الـ
 .Other- Directedاآلخرون 

 ىف Meaninglessnessوتتضح العالقة بني العجز املتعلم والشـعور بـالالمعنى 
غياب قدرة الفرد عىل التفكري السليم، وعجز الفرد عـن اتخـاذ القـرار، ويعـرب هـذا 
البعد عن أن حياة الفرد ال معنى لها وتسري وفق منطق غري معقـول، وهنـا يشـعر 

رد بأن حياته ال معنى لهـا وال جـدوى منهـا فيفقـد واقعيتهـا، ويحيـا بالالمبـاالة الف
أن األشـياء " ويرى ميدلتون أن هذا البعـد يتمثـل ىف العبـارة ..  وعدم االكرتاث بها

 .  أكرث تقصريا ىف عامل اليوم والحقيقة أنني ال أستطيع أن أفهم بالضبط ماذا أفعل
 

 القتها بالعجز املتعلمأمناط الشخصية االغرتابية وع
  العاجزون-1

وهم السلبيون املنسحبون الـذين يفضـلون تجنـب املواجهـة، أو مبعنـى آخـر 
الشخصية العاجزة التى تفضل االنسحاب، والعزوف عـن القيـام بـأدوار اجتامعيـة 

فتـور : وانجازية يقاسم فيها الشخصـيات األخـرى املسـئولية، ومـن أهـم أعراضـها 
ذل الجهـد، ضـآلة كفـاءة الـذات، توقـع الفشـل، ولهـذا نجـد الهمة، تفضيل عدم ب

أصحاب هذا السلوك االغرتايب يقرون بالهزمية، ويعرتفون بـأن املواقـف االجتامعيـة 
واإلنجازية تفوق حد قدرتهم عىل التحكم، ويسـتبدلونها مبواقـف أخـرى يتجنبـون 

يف مـن وطـأة فيها سلوك املواجهة املسئولة، ويعنى ذلك التخيل عن املجال للتخف
الشدة التي تعجز الفـرد، فيتجـه الفـرد إىل اسـتجابة العجـز وتفضـيلها ىف مواقـف 

 . أخرى ىف حياته وىف مستقبل حياته

 campliers املطيعون -2

وـهـؤالء مييـلـون إىل إطاـعـة ـمـا ترـضـاه الجامـعـة بـغـض النـظـر ـعـن قناـعـاتهم 
 عـن املكانـة ىف ومعتقداتهم الشخصية، فهم مسايرون مجاملون وصوليون، يبحثون 
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أى نسق، وأن كانوا غري مقتنعني بصحة واقع هذا النسـق، وميكـن أن نسـمى هـذا 
النمط بالشخصية االغرتابية االنغالقية، حيث يتميز الشخص ىف هـذا الـنمط بنزعـة 
مسيطرة للتمركز حول الـذات، وبـاالنغالق ىف دائـرة خرباتـه وأهدافـه واهتامماتـه 

 كل اعتبـار، وفيهـا تكـون األنـا بـؤرة عـاملهم وموجـه واملنافع الشخصية لديه فوق
 )  اآلخر-األنا (سلوكهم وليس 

  Activity الفعالون -3

وهؤالء يواجهـون املواقـف االغرتابيـة بقصـد العمـل عـىل تغيـري املواقـع، إمـا 
حيـث ) الشخصـية االغرتابيـة الرافضـة(باملعارضة أو االحتجاج أو بـالتمرد، أو هـى 

ومة السلطة أو بتجاهل القواعد أو حتى القـوانني االجتامعيـة، يتصف أصحابها مبقا
وهم أشخاص يحدثون االضطرابات لآلخرين برفضهم أصول التفاعـل معهـم، وهـم 

ـا ـة رافضــون للجامعــة وألهــدافها، وإلجراءاتـه ـه يكــرث ىف ...  بصــفة عاـم وأرى أـن
 النمطـني الذى يجمع ىف سـلوكه مـا بـني)  املطيع-منط العاجز (مجتمعاتنا العربية 
يتـأرجح سـلوكها بـني العجـز وتجنـب ) شخصية انعزالية مطيعة(األول والثاين وهو 

املواجهة إىل املسـايرة واملجاملـة والنفـاق، وهـذه الشخصـية تحـاول الوصـول عـن 
مع أنه غري مقتنع بصـحة واقـع ) وغريه.. مجتمع، مؤسسة، مدرسة، (طريق النسق 

تجنبـون سـلوك املواجهـة ىف املواقـف هذا النسق، وأصحاب مثل هذه الشخصـية ي
التي تحتاج إىل مواجهـة وتغيـري، ويفضـلون عـدم تحمـل املسـئولية، واالنسـحاب، 

 ). ًخوفا وطمعا(وإدراك أنهم ال يستطيعون التحكم ىف األمور 
 

 االغرتاب ىف ضوء معارف االكتئاب التى متهد لتعلم العجز

سـتجابات مـع غيـاب التـدعيم، ميثل االكتئاب العرض الناتج عن قيام الفرد باال
ويرجع الجزء األكرب من االكتئاب إىل الشعور باالغرتاب حيـث ينسـحب الفـرد مـن 
ًاألعامل التى تتطلب جهدا أو يتوقع فيها الفشل، ويعمل توقـع الفشـل عـىل منـع 
الفرد من أن يضع لنفسه أهدافا بعيدة املـدى لتحقيقهـا، فاالكتئـاب يحـدث عنـد 

طيع الفـرد السـيطرة عـىل األحـداث حيـث يتوقـع أن األحـداث الحالة التى ال يست
 .مستقلة عنه وعن استجاباته

وىف هذا الصدد انتهت العديد من دراسات سيلجامن إىل أن العجز يعد أساس 
االكتئاب، بل وقد يكون السـبب األول لالكتئـاب، وميكـن النظـر إىل االكتئـاب مـن 

ىن االكتئاب إىل ذاتـه عـىل أنهـا غـري خالل درجة العجز، حيث ينظر الفرد الذي يعا
 قادرة عىل تعزيز سلوكه أو أنه ال يستطيع التحكم ىف أحداث حياته وما يحدث لـه 
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 ىف دراسة لـه عـن االكتئـاب والعـزو السـببي (Rizley, 1978)وهذا ما وثقه ريزىل 
 -القـدرة (للعجز املتعلم، أفـادت نتائجهـا أن املكتئبـني اتخـذوا العوامـل السـببية 

لتكون أكرث وأهم مسببات الفشل، وأن هذه العوامـل ذاتهـا اعتربوهـا أقـل ) الجهد
ًأهمية ىف حدوث النجاح، وىف مواقف التفاعالت االجتامعية أظهرت الدراسـة أيضـا 
أن املكتئب يعزو األثر التفاعيل اإليجايب إىل غريه،ويعزو األثر التفاعيل السـلبي مـع 

اب إىل زيادة الضـغوط الواقعـة عـىل الفـرد نتيجـة ويرجع االكتئ. اآلخرين إىل ذاته
 .(Newcomb & Harlow, 1986)العجز 

مام سبق نجد أن االكتئاب كعجز متعلم ينشأ عن الشعور بـاالغرتاب، الشـعور 
بالعجز، النظرة السلبية من جانب الفرد لذاته وملسـتقبله ولعاملـه، والشـكل التـايل 

 :بية للذات والعامل واملستقبليوضح اآلثار املرتتبة عىل النظرة السل

 

 

 

 

 

 

 اآلثار السلبية للعجز املتعلم لدى الشخصية املغرتبة
  ضعف التحصيل الدرايس-1

من مظاهر العجز املتعلم ىف املدرسة ضعف انـتامء الطلبـة للمدرسـة، والـذي 
يقود عادة إىل عدم الرغبة ىف اإلنجاز، فـالعجز غالبـا مـا يصـيب كـل مـن املظـاهر 

.  ية، والعالقة مع األصدقاء واملعلمني والنشاطات املصاحبة للمـنهج الـدرايساألكادمي
ًوال يخفى أن للشعور بالعجز أثارا سلبية عـىل الطلبـة أهمهـا ضـعف التحصـيل أو 
 الفـشـل اـلـدرايس واـلـذي ـيـؤدى ـبـدوره إىل إحـبـاط التالمـيـذ، وإدراك ـعـدم ـجـدوى 

 وقـد أظهـرت نتـائج . ورهمأى جهد يبذلونـه، وارتكـانهم عـىل الحـظ ىف تسـيري أمـ
بعض الدراسات أن الطلبـة الـذين يشـعرون بـأنهم مرفوضـون ومعزولـون مييلـون 
للحصول عىل درجات متدنيـة وتختـل إدراكهـم لـذاتهم وتضـطرب لـديهم معـايري 
 النـجـاح والفـشـل ويتعلـمـون الـسـلبية، والكـسـل، ويتوقـعـون ـحـدوث األـسـوأ ـمـن 

 

 

 :النظرة السلبية إىل

  الذات- أ 

  املستقبل- ب

  العامل- ج

  الغربة عن الذات

  االكتئاب

  االعتامدية

 الرغبة ىف االنتحار

  تعلم العجز
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نتائج بعض الدراسات األخرى بأن الطلبـة  وأظهرت (Lane et al , 1999)األحداث 
ًاألكرث اغرتابا وشعورا بالعجز تحصيلهم الدرايس أقل واهتاممهم باألنشطة التعليمية 

 ).2003يزيد السورطى، (منخفض 

 & Tapp)وىف دراسة تناولت العالقة بني الرتبية واالغرتاب توصل تاب وديفيد 
David, 1977)إىل نتائج هامة لعل أبرزها : 

يرتبط شعور الطلبة بعدم جدواهم وغياب أهدافهم داخل املؤسسـة الرتبويـة   -1
 . بشعورهم بالالمعنى

أن األنشطة واملدرسية التى تكون دون توقعاتهم تجعلهم يشعرون بـاالغرتاب   -2
 Self-estrangementالذايت 

يعـيـق الـشـعور ـبـالعجز الطلـبـة ـعـن مامرـسـة أدوارـهـم ومـشـاركتهم ىف أوـجـه   -3
 .اط داخل مجتمعهم األكادمييالنش

 عن زمالئهم داخل الفصل Social-Isolationشعور الطلبة بالعزلة االجتامعية  -4
 .أو داخل املدرسة ككل

  تعلم السلبية-2

كثريا ما يقود العجز املتعلم إىل أن يعزل الفرد نفسه، ويحيطها برشنقة، ومييل 
 مبا يجرى، وال يحرص عـىل املشـاركة إىل تعلم السلبية والكسل والالمباالة، فال يهتم

ىف الحياة االجتامعية، وميكن مالحظـة هـذا بسـهولة لـدى عـدد كبـري مـن الطلبـة 
والخريجني الذين يقيمـون حـاجزا بيـنهم وبـني املجتمـع، ويبتعـدون عـن األعـامل 
واملشاركات اإليجابية، وينقصهم االهتامم بشؤون محيطهم، ويفضلون العيش عـىل 

ـة للقضــايا والهمــوم هــامش املجتمــع و ـون أهمـي ـة وال يوـل ـرون إىل الجدـي يفتـق
وتشري نتائج العديد من الدراسات إىل ابتعاد الكثري من الشباب . واملشكالت العامة

ال سيام الشباب العريب ومنهم طلبة الجامعات عـن املشـاركة ىف النشـاط السـيايس 
ىف ) 1993(د الوهـاب عىل سبيل املثال أظهرت نتائج دراسة ليىل عب. الجاد والفاعل

، علـام بـأن %38مرص أن نسبة من يحملون بطاقة انتخابية من أفراد العينة بلغت 
منهم أعضاء ىف الحزب الحاكم، كام أن السلبية الناتجة عـن تعلـيم العجـز  % 70.6

عملت قلل من قيمة التسهيالت املتوافرة لهم، وترصفهم إىل ما ال نفع لهم، وتحرص 
 . ر ثانوية، وتجعلهم غري عابئني مبا يدور حولهم من ظلم وتسلطاهتامماتهم ىف أمو

  االستسالم -3

 ـيـؤدى تعـلـم العـجـز واالـغـرتاب أحياـنـا إىل رـضـوخ الـفـرد واستـسـالمه ورـضـاه 
 ًظاهريا عىل األقل باألمر الواقع وتكيفه معه وانخراطه فيه، وقـد يكـون مـرد ذلـك 

 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 319

ري، أو اعتقاده بأن للتغيري مثنـا باهظـا ال إىل يأس الفرد وقلة حيلته يف إمكانية التغي
يستطيع دفعه أو ارتباطه مبسؤوليات عائليـة وشخصـية، أو اعتقـاده بـأن الرضـوخ 

وإذا كانـت االنتهازيـة وراء .  واالستسالم يجلب مصالح ومنافع ومكاسـب شخصـية
الرضوخ واالستسالم، فإن الذي يشعر بـالعجز والـذي يلجـأ إىل الرضـوخ يتحـول إىل 

ن مرن ومتعاون وموافق، يكيف نفسه مع النظام القائم، ويلبس جلـد الحربـاء كائ
) 1998عـىل أسـعد، (ويغري مواقفه برسعة وباستمرار ويلجأ إىل النفـاق واملداهنـة 

االستسالم للمشكالت، وعدم التصدي : ومن صور الرضوخ التي يسببها تعلم العجز 
 .لها أو مواجهتها

 امعية املشكالت النفسية واالجت-4

 ,Dhaher, 1981; Clance, 2000; James)تشـري نتـائج بعـض الدراسـات 
 إىل أن االـغـرتاب أحياـنـا ـيـؤدى إىل بـعـض املـشـكالت االجتامعـيـة والنفـسـية (1998

املتشابهة مع املشكالت النفسية واالجتامعية التي يتعرض لها من يتصفون بـالعجز 
، وقلـة املشـاركة ىف النشـاطات، ضعف الكفاءة االجتامعيـة، والعزلـة: املتعلم مثل 

وضعف العالقات الشخصية مع اآلخرين، ودخول السجن،واملوت املبكـر وانحـراف 
األحداث وانتشار العنف وظهور أعراض بعض األمراض النفسية الجسمية، والتـوتر، 
والقلق، واليأس واالكتئاب والقسوة وفقدان واخـتالل املعتقـدات والقـيم وفقـدان 

عي وتبلد األحاسيس والرشود وكرثة النوم، واالنتحار، واإلدمان عـىل التنظيم االجتام
 .املخدرات والخمور، والسلوك اإلجرامي

ًوكشفت نتائج عديـد مـن الدراسـات عـن عالقـة االغـرتاب إيجابيـا بكـل مـن 
 (Kindel et al, 1997)التشاؤم واليأس وفقدان املل، وتعاطى املخدرات واالنتحـار 

 .(Borkhuis & Pataleno, 1997)كتئاب والعدوان والقلق واال

  )5)1( التمرد-5

من النتائج املحتملة إلدراك العجز التمرد عىل املجتمع والخروج عـىل معـايريه 
 وقيمه والسعي لتغيـريه بطريقـة ثوريـة أو إصـالحية منظمـة أو فوضـوية سـليمة، 

ـة  ـة أو معتدـل ـة، متطرـف ـري عنيـف ـة أو ـغ ـة، عنيـف ـات (أو إيجابـي ـيم برـك  ) 1969حـل
 

                                                           
هو االستجابة الباحثة عن تأسيس أهداف وإجراءات ومعايري جديدة بديلة لتلك القامئة : التمرد  -1

ط والسخط والتشـاؤم والـرفض ىف املجتمع لتصبح أكرث معيارية وأخالقية، أو هو الشعور باإلحبا
ًلكل ما هو اجتامعي، والسعي لتغيري الواقـع االجتامعـي تغيـريا جـذريا مـن أجـل تجـاوز حالـة  ً

 ) .1978حليم بركات، (االغرتاب، وإذكاء ما يتمتع به الفرد من صفات إيجابية 
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فتعلم العجـز يعـد أرضـية خصـبة لنمـو وانتشـار الكثـري مـن السـلوكيات الضـارة 
الفرحـاىت السـيد، (باملجتمع، وزيادة معـدالت الجرميـة، وزيـادة التطـرف والعنـف 

ـربيتني ) 2005 ـني ـع ـا ىف دولـت ـتني أجريـت ـرت دراـس ـاق أظـه ـذا النـط ـار :وىف ـه انتـش
ـة ـدى الطلـب ـلوكية ـل ـب واملـشـكالت الـس ـات التخرـي ـا مامرـس ـة :  أهمـه رضب الطلـب

لزمالئهم والتشاجر معهم والرتاشق بالطباشري والزجاجات والعلب الفارغة، ومتزيـق 
ـات  ـة والحـفـر ـعـىل األدراج وـحـوائط الفـصـل والـغـش ىف االمتحاـن الكـتـب، والكتاـب
والتغيب عن املدرسة ونزع أو متزيق اللوحات، والجلوس أو اللعب عـىل السـاحات 

طع أغصان الشـجر، وقـد عـزت إحـدى الدراسـتني تلـك الخرضاء وقطف الزهور وق
امللـل مـن املدرسـة والفشـل : السلوكيات الضارة بـاملجتمع إىل أسـباب عـدة منهـا 

الدرايس وكراهية املدرسة، وعدم الرضا عن الوضع االجتامعي واالقتصـادي، وإدراك 
جـز ، وجميعها أسباب مهيئة لالغرتاب وتعلـم الع)1989صالح جاسم، (تعلم العجز 
ًكام أن العجز الذي تسـهم فيـه الرتبيـة أحيانـا ) 2005الفرحاىت السيد، (ىف املدرسة 

ًليس أكرث من ظاهرة تـؤدى أحيانـا إىل فشـل الطلبـة ىف التكيـف مـع مجتمعـاتهم 
وإدراك صفاتهم اإليجابية، والتمرد عىل مدارسهم وثقافاتهم والخـروج عـن معـايري 

لـة ومنطقيـة وقامئـة عـىل معـايري صـادقة املجتمع والبحث عن معايري جديدة بدي
ومرشوعة كمعيار قيمة الجهد ىف تحقيـق النتـائج وبخـس قيمـة الحـظ والصـدفة 
ودور العوامل األخرى غري املرشوعة ومن ثم إقامـة معـايري أكـرث أخالقيـة والسـعي 
ًلتغيري الواقع االجتامعي تغيريا ًجذريا من أجـل تجـاوز حالـة تعلـم العجـز وإدراك 

 .فاءة واالغرتابنقص الك

  الترسب من املدرسة-6

من نتـائج إدراك العجـز الـترسب مـن املدرسـة، فـالترسب الـدراىس يعنـى أن 
املدرسة رفضت الطالب، وأن الطالب بدوره قام برفض املدرسة، عـىل سـبيل املثـال 
أظهرت إحدى الدراسـات أن االغـرتاب وإدراك العجـز األكـادميي قـد يكونـان أحـد 

وبينت نتائج دراسة أخرى أن عينة املترسبني ) Lane, et al, 1999(عوامل الترسب 
التى أجريت عليها الدراسة كانت تعاىن من العزلة واالنفصال والرفض وهى مظاهر 

 .(Strain, 1994)الحقة إلدراك العجز 

 الكثـري مـن التالميـذ -ً أحيانا -ودفع الدور االغرتايب واالحباطى للرتبية العربية 
 كـون ) 1998عـىل وطفـة، ( اإلخفـاق الـدراىس والـترسب مـن املدرسـة والطلبة إىل

ًهذه الرتبية تركز اهتاممها تربويا وتعليميا عىل أبنـاء النخـب، أمـا أبنـاء الطبقـات  ً
 اـلـدنيا اـلـذين يـعـاىن الكـثـري ـمـنهن االـغـرتاب وإدراك ـضـآلة ـصـفاتهم اإليجابـيـة ىف 
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ًك العجز، ومن ثم كثريا ما يكون املجتمع وتدىن دورهم وهذه عوامل محورية إلدرا

وهذا مـا يعمـق منـابع ) 2005الفرحاىت السيد، (مصريهم الرسوب أو ترك املدرسة 
وهذا ما ينبهنا إىل أن . االغرتاب والظلم والحرمان والتمييز وغياب املساواة والعدالة

يـة، أهم املشكالت البارزة ىف كثري من البلدان والحاالت غياب تكافؤ الفرص التعليم
والذي أصـبح ال يقـترص عـىل مجـرد املسـاواة ىف االلتحـاق باملؤسسـات التعليميـة 

 ,Marn)فحسب بل أصبح يشري إىل إيجـاد املسـاواة بـني كافـة الطلبـة ىف النتـائج 
1993). 

وهذا يعنى أن مجانيـة التعلـيم التـى تكفـل املسـاواة بـني الجميـع ىف بدايـة 
ً أيضـا مـن تـوفري الظـروف وبـذل الجهـود املشوار التعليمي مل تعد كافية بـل البـد

لتحقيق التكافؤ ىف النجاح، واالستمرار ىف الدراسة والتخرج، إن التعلم ىف الكثري من 
ًالبـلـدان العربـيـة يـسـخر أحياـنـا لخدـمـة النخـبـة ىف املجتـمـع ويعـمـل ـعـىل حـفـاظ  ِّ َ ُ

غنياء ويزيل امتيازاتها، ويسهم ىف إدامة عدم املساواة، ويوسع الهوة بني الفقراء واأل
الفروق االجتامعية واالقتصـادية حتـى أصـبحت الخلفيـة االقتصـادية واالجتامعيـة 
للفرد هى املحور الرئيس لوضعه ىف كثـري مـن األحيـان، ولـذلك أصـبح الكثـري مـن 

 . الفقراء يعانون األمية ويرسبون أو يرتسبون مبجرد دخولهم املدرسة

ة مفصلية وإىل اسـتعادة الثقـة ومن جملة ذلك أصبح مجتمعنا يحتاج إىل نقل
فاالنتامء ىف األصل . وهنا نأىت إىل قضية االنتامء. بالنفس واستعادة الثقة ىف املجتمع

واسـتعادة االنـتامء جـزء أسـاىس ىف ملـف . شعور ثم هو بعـد ذلـك فعـل وسـلوك
ومـامل يوجـد ذلـك اإلحسـاس بأهميـة . مواجهة االغرتاب وتعلم العجـز االجتامعـى

. ًمع ىف الضمري الخـاص يصـبح الحـديث عـن النهضـة حـديثا بالعائـدالوطن واملجت
ًواليكون تجديـد االنـتامء ممكنـا بغـري االسـتيعاب العاقـل لفكـرة الهويـة واحـرتام 

من منطلق أن الثقافة التى ينبع منها العامل العرىب هى . االنتامء إىل الثقافة العربية
نها التالقى والتفاعل بل اإلضـافة ثقافة مميزة وليست ثقافة متدنية وهى ثقافة ميك

ًوعىل ذلك فإن السلبيات التى يتسع نطاقها حاليا من شيوع ظاهرة الالمباالة .. ًأيضا

ومايرتتـب عـىل ذلـك مـن مظـاهر . والركـون إىل السـلبية. وضعف الثقة ىف النفس
وغري ذلـك مـن العـادات .... التسيب وعدم االنضباط واالندماج ىف الرثثرة والنميمة

ومن هنا تأىت رضورة تغيري . هذه السلبيات ىف مجملها تكفى إلعاقة التقدم. سيئةال
. ـهـذا اـلـنمط للفـكـر والـسـلوك وإىل بـنـاء فـكـر وـسـلوك يناـسـب اـلـعرص ورضوراـتـه

فـالتعليم الجيـد يـؤدى إىل علـم جيـد، . والبداية ىف هذا البناء هى الرتبية والتعليم
 . التكنولوجيا بالعلم، والعلم بال تعليموالعلم الجيد يقود إىل تكنولوجيا جيدة، ف
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ًفالرتبية الجيدة والتعليم الكفء يعنـى إعـادة االعتبـار للـذات، ويعنـى ايضـا 

إعادة االعتبار للمجتمع ومن ثم رفع كفـاءة الفـرد ودعـم انتامئـه لوطنـه، كـام أن 
ذى ًالتعليم الجيد يدفع اإلعالم بالرضورة إىل أن يكون جيـدا، فـاإلعالم السـطحى الـ

ًيرسخ خطابا إعالميا ركيكا إمنا يطيح بجهود القطاعات األخرى ً ً . 

 
 العجز املتعلم السياىس: القضية الثالثة عرش

ترتبط الرتبية بالسياسـة، فالرتبيـة تتـأثر بـالظروف والعوامـل السياسـية التـى 
تسود املجتمع، فهى تسـتمد الكثـري مـن أهـدافها وقيمهـا ووسـائلها ونظمهـا مـن 

ًياىس القائم ىف املجتمع، بل إن الرتبية نفسها قد تعد عمالً سياسيا بحتـا، النظام الس ً
فإـعـداد محـتـوى اـملـنهج التعليـمـي ومناقـشـة ـطـرق وعملـيـات التعـلـيم، وتخـطـيط 
ـار  ـة ىف األـصـل أـعـامل سياـسـية تنـطـوي ـعـىل اختـي ـة والتعليمـي السياـسـات الرتبوـي

إىل الرتبية كوسيلة تستطيع أيديولوجي، وأن بعض األنظمة السياسية ىف العامل تنظر 
من خاللها تطويع شعوبها وتعويدها عىل الخنوع واالستسالم بدال من النظـر إليهـا 
كأداة للتنمية والتطوير وخدمة املجتمع، إن هذه النظرة القـارصة والخطـرية لـدور 
الرتبية كانت يف معظم األحيان املصدر األساس التي تأىت منه السلطوية إىل الرتبيـة، 

 يصبح الهدف الجوهري ألي نظام سيايس استمرار قهره وتسلطه عـىل النـاس فحني
ًكثريا ما يقع االختيار عـىل نظامـه الرتبـوي ليكـون وسـيلة لتحقيـق ذلـك الهـدف، 
فيتحول ذلك النظام الرتبوي مـن مرشوع نهضـوى تنمـوي يبعـث عـىل الحيـاة إىل 

 نفـوس األفـراد موصول هدم ينرش التخلف، ويلغـى املسـتقبل، ويبعـث العجـز ىف
 ).1998يزيد السورطى، (

عىل سبيل املثال ماتسعى إليـه كثـري مـن الـنظم السياسـية العربيـة لتحقيـق 
هدف أسـاىس هـو بقاؤهـا ىف الحكـم، ودوام سـيطرتها عـىل السـلطة واسـتمرارية 
وجودها، ولـذلك ال تبـذل جهـود حقيقيـة لتغيـري وتطـوير نظمهـا الرتبويـة الجامـدة 

ًقوم بشكل جوهرى عـىل التسـلط والتلقـني، والتسـعى كثـريا لربطهـا القدمية، والتى ت

ًباملستقبل وتحديثها وتطويرها، فانظام التعليمى التلقينى ينتج افرادا متأقلمني تسـهل 
قيادتهم ألنهم أشبه مبخازن للمعلومات والبيانات يتكيفون مع الواقع املفروض عليهم 

فبعض النخب السياسية الحاكمـة تـرفض أن بسهولة، وتقل لديهم القرارات اإلبداعية، 
ًيصبح العامل مكشوفا للطلبة، ويقاومون تطوير النظام التعليمى ألن ذلك ىف نظرها قد 
يقود إىل تنميـة القـدرة النقديـة ألفـراد املجتمـع، ويـدفعهم للتسـاؤل عـن ترصفاتهـا 
  واالـعـرتاض ـعـىل أخطائـهـا، وكـشـف عوراتـهـا، وـلـذلك يـظـل الوـضـع الرتـبـوى ىف كـثـري
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من األحيان عىل ما هو عليه ضعيف االرتباط بالحيـاة، فيصـبح النظـام الرتبـوى ىف 
أزمة، ألنه يعيش ىف املاىض، وينفصل عن الحارض، ويعجز عن اسـترشاف املسـتقبل 

 ).1995سعيد اسامعيل، (

ولقد وجدت بعض األنظمة السياسية العربية أن النظام التعليمى هو الوسيلة 
ولذلك حاولت توظيفه لغـرس القـيم واالتجاهـات السياسـية التـى املثىل لخدمتها، 

تريدها ىف نفوس األطفال والتالميـذ والطلبـة، وتـربيتهم عـىل احـرتام تلـك الـنظم، 
والتمسك بها واإلخالص لهـا، والتفـاىن ىف الـدفاع عنهـا، وتسـخري النظـام التعليمـى 

توزيعيـة، والحاميـة لخدمة الوظائف التى تقوم كالتنشـئة السياسـية، والوظـائف ال
ونـتج ) 1992عبـد املـنعم املشـاط، (واملشاركة السياسية، وإيجاد الصفوة الحاكمة 

عن ذلك حالة تربوية قامئة ذات خصائص مميزة وقسامت محددة يجب املحافظة 
يزيـد (عليها، وعدم تعريضـها للتغيـري والتجديـد والتبـديل ألن الحاجـة لهـا ماسـة 

 ).2002السورطى، 

مة النظام السياىس القـائم الـذى مييـل نحـو الثبـات واملحافظـة ومن أجل خد
" إعالنيـة " ًومناهضة التغيري، وتداول السلطة يعمل النظام الرتبوى احيانا كوسـيلة 

لذلك النظام تؤصل ىف أذهان الطلبة وعقـولهم بـأن الحكومـة هـى رس وجـودهم، 
جـود وعـى زائـف ومصدر عيشهم، وحياتهم، مام يؤدى ىف كثري مـن األحيـان إىل و

ـجـوهره أن املحافـظـة ـعـىل الحكوـمـة مهـمـة مقدـسـة، وـقـد أـشـارت نـتـائج إـحـدى 
الدراسات التى اعتمدت عىل متحليـل محتـوى كتـب التـاريخ والرتبيـة الوطنيـة ىف 
أرـبـع دول عربـيـة أن تـلـك الكـتـب تعـتـرب الحكوـمـة مرادـفـة للدوـلـة، وأنـهـا مـصـدر 

أنـت "  سبيل املثال يقول أحد الكتب فعىل. القرارات ىف كل ما يتعلق بحياة األفراد
فـالخبز " ىف كل ساعة من ساعات حياتك تشعر بانك تنعم مبت تقدمه لك الدولـة 

ترشف عليه الدولة، واللحـم الصـحى ترشف عليـه الدولـة، والشـارع الـذى نقطنـه 
 .شقته الدولة، واملدرسة التى نتعلم بها أقامتها الدولة

سياسـية يـتم اكتسـابها ىف مرحلـة مبكـرة مـن كام أن الفاعلية االجتامعيـة وال
ًالطفولة وتشكل جزءا من شعور الطفل العام بالتفوق والسـيطرة عـىل بيئتـه، كـام 

يـتم تنميتهـا مـن خـالل االشـرتاك ىف قـرارات األرسة منـذ الصـغر ومامرسـة فعليـة 
 للدميوقراطية داخل األرسة ومن بينها االتجاه إىل تقدير كرامتـه اإلنسـانية، ومتسـك

الفرد بحقوقه، وتقدير الفرد لحقوق األخرين واالعرتاف بها، والتحرك بناء عىل وعى 
مستنري، واملسئولية االجتامعية، وعدم السلبية، وتقبل نقـد األخـرين وتعلـم النقـد 
الذايت ومحاسبة النفس، وهنا يسمح نظام الحياة األرسيـة مبامرسـة مبـادئ العمـل 

 ة والنقد الذايت والتفكري الحـر ىف العمـل ىف إطـار الوطني ممثلة يف القيادة الجامعي
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وهنـا . قيم األرسة واملجتمع مام يشكل دافع املشاركة ىف كافة األنشـطة فـيام بعـد
أن املؤسسات الرتبوية والتعليمية التـي تعمـل ىف ) 1986(يؤصل مصطفى حجازى 

د بـل ظل هذا النظام السيايس تعمـل عـىل تثبيـت فكـرة التسـلط واالتجـاه الواحـ
وتنميه وزيادة حدته ىف معظم األحيان، فاملدرسة والجامعة مثال اللتان يلتحق بهام 
طلبة من تلك املستويات االجتامعية واالقتصادية والثقافية مبا يحملون من مظاهر 
التسلط التي يكتسبونها من مصادر شتى وميارسونها ويكونون ضحايا لها ال تعمالن 

 املظـاهر بـل تقومـان يف كثـري مـن األحيـان بإعـادة عىل تحرير طلبة هام من تلك
إنتاجها وتقويتها ألنهام يعتربان ميدانا يعج باملامرسات السـلطوية، فاملدرسـة عـىل 
ًسبيل املثال كثريا ما تتابع عملية القهر والشلل الـذهني التـى بـدأت ىف األرسة مـن 

ي متخلـف خالل سلسلة طويلة من أنظمة وعالقات تسـلطية يفرضـها نظـام تربـو
ومعلمون عاجزون عن الوصول إىل قلوب الطلبـة وعقـولهم إال مـن خـالل القمـع، 

 .وتتحول الدراسة إىل عملية قهر وعجز، وقمع الصفات اإليجابية للطلبة

, فضبابية املوقف التعليمي والفهم الخاطئ لطبيعة املرحلة العمريـة للطالـب
علومة، يف الوقت الـذي أصـبحت حيث ال يزال املعلم يعتقد أنه املصدر الوحيد للم

فيه املعلومة يستطيع الراغب الحصـول عليهـا متـى شـاء يف ظـل االنتشـار الواسـع 
ًليس هذا إنكارا للدور الحيوي الذي يلعبـه املعلـم يف الحيـاة  .للوسائط املعلوماتية

ًومل تأت التكنولوجيا يوما لتقـوض دور املعلـم، بـل أعطتـه دفعـه قويـه , التعليمية ِ

الـذي يقـوم  وإمنا للطريقة التعليمية التي تسـري باتجـاه واحـد، مـن املعلـم, لألمام
والـذي ال , حركاتـه بالدور الحيوي الفاعل والنشط، إىل املراقب واملحارص يف جميـع

ًيعدو عقله إال مركزا للودائـع الجـاهزة سـلفا بالتـايل يفـرض عليـه دور املسـتهلك , ً
مفاهيم أم  ال يهتم باملعلومة؛ سواء أكانتالسلبي لتلك الودائع؛ مبعنى أن الطالب 

قوانني أم حقائق، بقدر ما يهـتم باستنسـاخها وحفظهـا وتـذكرها كـام هـي، لحـني 
ًالذي ينتج نسخا " التعليم البنيك"هذا ما وصفه باولو فريري بـ. موعد اختبار التذكر

ي هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فـإن حالـة التلقـ, كربونية متكررة من املتعلمني
السلبي الـذي أحدثتـه الطوعيـة اإلجباريـة لسـلطة املعلـم سـاهمت يف  والخضوع

إكساب الطلبة عادة الحفظ بامتياز، يف ظـل غيـاب كامـل لـدور العقـل يف امـتالك 
وإعـادة إنتاجهـا، بحيـث تصـبح ذات قيمـة يف  هذه املعلومات ونقـدها وتحليلهـا

 .حياته العلمية والعملية

 اإلسهام بفاعلية يف ترسيخ منظومة القيم األخالقية وال ميكن للمؤسسة الرتبوية
, والنقدي والجديل، مبعزل عن سـياق تربـوي دميقراطـي, والعلمية والتفكري الواعي

 ال يشء يساعد اإلنسان عىل النمو وتطـوير ملكاتـه وقدراتـه كـام "فكام يرى كانت 
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رص البرشي وتهيئتـه بإعداد العن فاملدرسة كسياق تربوي منوطة 1."تساعده الحرية
ًملامرسة السلوك الحواري الـدميقراطي حتـى يصـبح جـزءا مـن املنظومـة الفكريـة 

 إسـرتاتيجية الحـوار فهـي تقـوم عـىل -وهذا ما تفتقر له مدرستنا اليوم , والثقافية
أساس سلطوي بريوقراطـي مـن قمـة الهـرم الرتبـوي إىل قاعدتـه املقهـور فـنالحظ 

املـديرين،  لية تعامل الوزارة مع املديريات، واألخـرية مـعًجة اآلمرة جلية يف آالـلـه
هذه املتوالية السلطوية تكرس االمتثالية والطاعـة العميـاء . واملديرون مع املعلمني

عىل الفئة املستهدفة، كل حسب موقعه من جانب، وتقوض أية فرصة لخلق منـاخ 
الية السـكونية يف هـذا ًفاملعلم بناء عىل االمتث. حواري مع املتعلمني من جانب آخر

ًالجو االستبدادي يحاول تأكيد سلطته عىل الطلبة، ابتداء من إجبارهم عـىل ارتـداء 
ويف النتيجة .. ّالزي املوحد، وصوالً إىل األساليب القرسية الستيعاب املادة التعليمية 

ًالنهائية، يصبح الطالب واقعا تحت نظام وصاية لسلطات مختلفـة، ومـن البـديهي 

الستعادة حريته واستقالله حتى لـو وصـل بـه األمـر إىل  لن التمرد والعصيانأن يع
ترك املدرسة وااللتحاق بسـوق العمـل، ألن انتـزاع الحريـة يقابلـه إنكـار إلنسـانية 

ويفرض عليـة طريقـة تفكـري مغـايرة لطريقـة تفكـريه، , اإلنسان وحقوقه وواجباته
ر أنه قارص ومل يبلغ سن الرشـد ويجهض أية فرصة الستكشاف ذاته بذاته عىل اعتبا

ـد ـىل ســطح األرض. بـع ـذ أن وجــد آدم ـع ـة اإلنســانية مـن ـاف للطبيـع  ٍوهــذا مـن
 .كمستكشف وباحث عن الحقيقة بطرق مختلفة

 وال عجب ىف ظل هذه الظروف أن تنترش بعـض الصـور الالسـوية للشخصـية 
يـث ح. مثل إدراك العجـز والوحـدة النفسـية واالنعـزال وضـعف االنـتامء للـوطن

 :أظهرت نتائج دراسة أجريت عىل طلبة الجامعة ىف مرص ما ييل 

 .٪ من أفراد العينة عاجزون عن تحقيق أدوارهم57  - 
 .٪ يشاركون فقط ىف االتحاد الطالىب39.2  - 
 .٪ من املشاركني يرتكز نشاطهم عىل املجال الريايض44.1  - 
ًعد مشـكلة تقـف عائقـا أمـام ٪ من أفراد العينة رأوا أن الخدمة الوطنية ت5.9  - 

تحقيق طموحاتهم، وهذه النسبة وإن بـدت منخفضـة إال أنهـا مـؤرش خطـري 
 ).1993ليىل عبد الوهاب، (عىل ضعف االنتامء والوالء للوطن 

وأظهرت دراسة أخرى عـىل طلبـة الجامعـة ىف مرص أن أهـم املشـكالت التـي 
لفـراغ السـيايس وقلـة فـرص يعانون منهـا الالمبـاالة السياسـية، والرصاع الفكـري وا

املشاركة السياسية، والرصاع بـني قـيمهم وقـيم مجـتمعهم وقلـة وعـيهم السـيايس 
 ).2000السيد الخميىس، (
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وبالتايل فإن من أهم مقدمات تعلم العجز السيايس إحساس الكثري من األفراد 
مـام بأنه ال قيمة لهم، وال مشاركتهم، وال آلرائهم، وأن األمور تسري بهـم وبـدونهم، 

قد يؤدى إىل االمتناع عن االستجابة عىل الرغم من أنه ىف كثري من األحيان ميتلكون 
هذه االستجابة واالنسحاب من املواقف دون إبداء رأى، كـام أن ذلـك مـؤرش عـىل 
عدم الرضا عن الحيـاة الجامعيـة أو الـرفض لهـا واليـأس مـن القـدرة عـىل التغيـري 

 قد تتشكل لدى الطلبة ما يسـمى بالهامشـية ومن ثم. وخيبة األمل، وفقدان الثقة
السياسية والتي تبـدو جليـة ىف عـدم اكـرتاث الفـرد مبـا يـدور حولـه، فالهـاميش ال 
يساهم ىف املؤسسات النظامية واألحـزاب وال يشـارك ىف االنتخابـات، أو ىف أى نـوع 
آخر من صنع القرار، فهو يتفرج عىل األحـداث وال يسـاهم فيهـا بحكـم الضـغوط 

 والنظامية ووضعه الذي ال يتيح لـه إال التفكـري ىف تـوفري مـا يقتـات بـه )*(ياتيةالح
 إىل أن (Dawson, et al, 1977)وهنـا توصـلت دراسـة داوسـن وآخـرون .. ًيوميـا

االنشغال باملسائل الشخصـية واألرسيـة واالقتصـادية تـؤدى إىل عـزوف الفـرد عـن 
 .املشاركة يف النشاط السيايس

ملتعلم السيايس نجد أن األفراد ال مييلـون عـادة إىل املشـاركة وبالنسبة للعجز ا
السياسية، بسبب أن مشاعر عـدم القـوة السياسـية تشـكل لـديهم موانـع نفسـية 
تـردعهم ـعـن محاوـلـة ـبـذل أي جـهـد مـن ـشـأنه أن ـيـدعم تـكـاملهم ـمـع املجتـمـع 

ياسـية ومشاركتهم نشاطاته، كام أنهم ال مييلون إىل االنضامم لعضوية األحـزاب الس
كشكل من أشكال املشاركة السياسية، ففكرة الحزب قد تبدو مرفوضة لديهم وأكرث 

 . من ذلك ال مييلون إىل املشاركة يف مختلف الربامج االجتامعية

 دراـسـة ـعـن بـعـض مـحـددات Rosenbergوىف ـهـذا الـسـياق أـجـرى روزـنـربج 
مبـاالة السياسـية الالمباالة السياسية أسفرت نتائجها عن ثالثة عوامـل تسـهم ىف الال

كتهديده لبعض جوانب حياته، أو يـؤثر بالسـلب (النتائج املهددة للنشاط السيايس 
، إدراك عـدم جـدوى النشـاط السـيايس، بواعـث االهـتامم )عىل مكانته االجتامعية

 أن األفـراد ال يشـاركون (Verba, et al, 1995)ويـرى فريبـا وآخـرون . باملشـاركة
ـا . ًسياـسـيا لـعـدة أـسـباب  ألنـهـم يفتـقـرون إىل اـملـوارد واملعرـفـة أو ال يحـبـذهم إـم

 

                                                           
 ىف القـاهرة وأوقع مثال عىل الضغوط الحياتية ما توصلت إيه نتائج دراسة عن مجتمع الزبـالني  * 

 إذ أكدت أن األمية وازدياد املسافة االجتامعيـة بيـنهم وبـني سـكان املدينـة يزيـد ىف 1986عام 
هذا فضالً عن حرمـانهم مـن بعـض حقـوقهم . إحساسهم بالدونية واإلحباط والظلم االجتامعي

يثبـت االجتامعية والسياسية نتيجة إهاملهم ىف املطالبة بحقـوقهم وتقصـريهم ىف اسـتخدام مـا 
هويتهم وعدم وجود شهادة رسمية تثبت الزواج األمر الذى يؤدى إىل تقاعسـهم عـن املشـاركة 

 ) .1991إسامعيل قرية، (السياسية أو املشاركة ىف عضوية هيئات رسمية 
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ًاآلـخـرون، أو ألنـهـم يـشـعرون ـبـأن املـشـاركة ال ميـكـن أن تـحـدث تغـيـريا، أو ـلـيس 

 .ملشاركتهم أى تأثري عىل وضع أو اتخاذ القرار

وىف بعض األحيان يكون السبب ىف العجز السيايس السياسات الحكومية نفسها 
اتيجيات تفضـيل عـدم املشـاركة وذلـك بإبعـاد أفـراد فبعض الحكومات تتبنى اسرت

املجتمع عن املشاركة ىف أى نوع من القرارات سـواء اجتامعيـة أو سياسـية لتعزيـز 
ًقدرتها عىل الحكم ولىك تبقى فرتات أطول وبشكل أكرث أمنا، وىف هذا املجال أشـار 

املشـاركة ىف  إىل أهمية الربط بني (Levenson & Miller, 1976)ليفنسون وميللر 
حيـث أن األشـخاص ذوى مركـز . العمل االجتامعي التطـوعي وبـني مركـز الـتحكم

التحكم الداخيل أكرث احتامالً مشاركة يف العمل االجتامعـي إلميـانهم بـأن سـلوكهم 
سيكشف عن نتـائج مرغوبـة، عـىل الجانـب اآلخـر األشـخاص ذوى مركـز الـتحكم 

ًألنهم يجدون قدرا ضئيالً من االرتباط الخارجي ال ينغمسون ىف النشاط االجتامعي 
بني سلوكهم وبني النتائج املرغوبة، وأيدت دراسات عديدة أن األفراد ذوى الـتحكم 
الداخيل يشعرون بأنهم ميكنهم التأثري يف العامل املحيط بهم، وبالتايل يرتفع الـتحكم 

 .(Reimains, 1982)الداخيل من خالل النشاط اإلجتامعى والسيايس 

 : ك اتجاهني فيام يتعلق بعالقة النشاط السيايس بالتحكم املدركوهنا

يقوم عىل أن الـتحكم الخـارجي يسـاهم بشـكل أكـرب ىف النشـاط السـيايس : األول 
ـوى  ـوين الـق ـة تـك ـاه بنظرـي ـذا االتـج ـمى ـه  Power of formationويـس

hypothesis . 
رب يف النشاط السـيايس يشري إىل أن إدراك التحكم الداخيل يساهم بالقدر األك: الثاين

واالـفـرتاض . Efficacy hypothesisويـسـمى ـهـذا االتـجـاه بنظرـيـة الكـفـاءة 
األساس هو أن نظرية تكوين القوى تنطبق عىل من يشعرون بأنهم ال ميتلكون 

بيـنام تنطبـق نظريـة الكفـاءة عـىل . ًالقوة بناءا عىل أسس ذاتيـة وأيدلوجيـة
بالعجز، بل عىل العكس يكون لـديهم أولئك الذين ال يشعرون بهذا اإلحساس 

) 1984(وهذا ما أشارت إليه دراسة شـيلت وفالتـروه . إحساس بالقوة الذاتية
من وجود عالقة بني التحكم املدرك واالنـتامء الحـزيب، حيـث وجـد أن الـذين 
يؤـيـدون الـحـزب اللـيـربايل ـكـانوا ذوى إدراك تحـكـم ـخـارجي أـكـرث ـمـن املؤـيـد 

 ) 2002ّ الدسوقي، طارق عبد الوهاب، ىف محمد(للحزب االشرتايك 

ًفالنشطني سياسيا أكرث مسئولية وأكرث إدراكا مبنطـق الـتحكم الـداخيل مقارنـة  ً

ًوأن الفرد الذى يدرك متاما ملا يدور حوله ويـدرك أنـه ميكـن . ًبغري النشطني سياسيا
مـور، االعتامد عليه، وأنه جدير بالثقة وأن صفاته اإليجابيـة لهـا شـأن ىف توجيـه األ

 ويعزوها سـيلجامن . ًوجاد ىف تفكريه وهى صفات متيز النشطني سياسيا بشكل أكرب
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إىل األـفـراد اـلـذين يتـصـفون مبقوـمـات التحـصـني ـضـد العـجـز اـملـتعلم ىف املواـقـف 
 ,Lieberman)ً، وهذا ما أثبتته أيضا دراسة ليربمان (Seligman, 1998)السياسية  

ًطني سياسيا يتسمون باالنطوائية وإدراك تدىن  حيث توصلت إىل أن غري النش(1988

وغنـى . ًقيمة صفاتهم اإليجابية، فضالً عن أنهم أقل مسئولية من النشطني سياسـيا
عن البيان أن مشاركة األفراد بإيجابية ونشاط ىف التخطيط والتنفيذ تجعل القرارات 

ة وبصـرية، التى تتخذ واألعامل التـى تنفـذ أكـرث دقـة وفاعليـة لكونهـا نـاتج معرفـ
وإدراك القدرة عىل التحكم باإلضافة إىل أنها تشـبع الحاجـات املختلفـة لهـم، مـام 
ـأداء األـعـامل الـتـى تهمـهـم وتـهـم أرسـهـم  ـا ـب ًيجـعـل ـهـؤالء األـفـراد أـكـرث اهتامـم
وجامعاتهم وتؤثر ىف مجتمعاتهم، أما عدم إرشاك األفراد ىف ىف التخطـيط للمسـائل 

 اتخاذ القرارات بشأنها يجعلهـم أكـرث مـيالً لعـدم التى تهمهم أو عدم املساهمة ىف
النشاط، وىف النهاية إدراك العجز ىف التأثري ىف الصـالح العـام والرتكيـز عـىل الصـالح 

 . الخاص

ويفرس سيلجامن رفض األفراد للمشاركة السياسية، بأنه ميثل الطريقة الوحيدة 
عجز السيايس لـديهم، يف التي قد تكون متاحة أمامهم ليعربوا بها عن مشاعرهم بال

املجتمعات التي يتمتع بها النظام السيايس عادة بقوة الردع للسلوك املخالف، لكن 
هذا املوقف يتغري يف ظل التعددية السياسية حيث تصبح هـذه املشـاركة الوسـيلة 
املناسبة للتعبـري عـن الـرفض، وقـد خلـص إىل نتيجـة أن املبـاالة السياسـية وعـدم 

تخاـبـات ـمـا ـهـي إال موـقـف يقـصـد ـبـه الـتـأثري يف البـنـاء الـسـيايس املـشـاركة يف االن
وعليه فإذا كان اإلحجام عن املشاركة ناجم عـن مخـاوف الفـرد مـن وجـود .القائم

إذ يشـعر الفـرد . بعض املشكالت االجتامعية التي ميكن أن تسببها عملية املشـاركة
صـل بالسياسـة طاملـا بأن العمل السيايس ال يجذبه، وبالتايل يتخىل عن أى نشاط يت

 .ًأنه ال يتيح إشباعا عاجالً

 وانسـحاب Political Negativismبني السلبية السياسية  وميكن إيجاد عالقة
املغرتبني من املشاركة السياسية من جهة، وبني تصـوراتهم للموقـف السـيايس مـن 

ق جهة أخرى حيث إن التصورات واملطالب املثالية املبـالغ فيهـا لـدى األفـراد تعمـ
الفجوة بني النموذج السيايس املثايل والواقع السيايس القائم، مـام يـدفع بهـم نحـو 

ًوأن عجز املغرتبني سياسيا عـن أي . الشعور بالعزلة عن هذا الواقع وامليل إىل رفضه
ًفعل سيايس يعد عجـزا حقيقيـا يعكـس اإلميـان الراسـخ بـأن ال فائـدة ترجـى مـن  ً

 .تى ولو كان ميتلكهااالستجابة التى يقوم بها الفرد ح
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ومن ناحيـة أخـرى فـإن تفـاقم العجـز السـيايس يـؤدى إىل تعميـق االغـرتاب 
السيايس عندما يصل الفرد إىل قناعة بأنه ال ميلك معطيات التـأثري السـيايس يشـعر 
بأنه غريب عن النظام السيايس وتزداد الهوة ىف القيم بينه وبني هذا النظام وتؤدى 

 باالغرتاب عن املؤسسات السياسـية القامئـة مـام يـؤدى إىل ًإىل إحساس دائم نسبيا
ٍشعور املغرتبني سياسيا بأنهم غرباء محارصون دخل نظام سيايس معاد رتيب عقيم  ُ ً
ال يقبل التغري والتغيري، ولـذلك يسـعدون، بـل ويرحبـون بـأى تغـريات سياسـية ىف 

 .(Citrin, 1975: 2)النظام القائم 

 إدراك ضـآلة املعطيـات اإليجابيـة للفـرد -ىف األساس  -فاالغرتاب السيايس هو 
كمعطيات تساهم يف التأثري ىف األحـزاب السياسـية مـام يـنجم عنهـا شـعور الفـرد 

 . العميق بالغربة والرفض والسلبية والتعاسة تجاه النظام السيايس أو جوانبه الهام

سـان أمـره، ُويعنى االغرتاب السيايس شعور الفرد بأن املجتمع والسـلطة ال يح
وبأنه ال قيمة له ىف ذلك املجتمع، ويؤدى ذلك إىل تقليل الفرد من أهدافه وفقدانه 
الحامس والدافع عىل املشاركة االيجابية ىف عـامل السياسـة، وهـذا التعريـف يحقـق 
ًالعالقة بني إدراك تعلم العجز وشعور الفرد باالغرتاب وهـو تقريبـا نفـس تعريـف 

 أن االغـرتاب السـيايس شـعور الفـرد بالغربـة عـن حيث يرى) 1982(عاطف غيث 
حكومته والنظام السيايس واالعتقـاد بـأن السياسـة والحكومـة ىف مجتمعـه يثريهـا 
آخرون لصالح آخرين ىف ضوء قواعد ومحكات غري عادلة ال ترتبط بسامت حقيقية 
 ُىف الفرد وال بجهد يبذله، ومن ثم يشعر بـأن املجتمـع والسـلطة ال يحسـان بـه وال

يعنيهام أمر وال يعظامن من سامته الحقيقيـة وبأنـه ال قيمـة لهـا ىف ذلـك النظـام، 
ومن ثم يفقد أهدافه وحامسه ودافعه إىل املشـاركة، ويفضـل الركـون إىل السـلبية 

 .وتعلم العجز والشعور بأنه ال حول له وال قوة

إىل نقص  -ً اختياريا - األسباب التى تدفع الفرد (Dahl, 1975: 79)وحدد دال 
 :املشاركة السياسية ىف ست نقاط

ًيشارك الشخص سياسيا بدرجة قليلة إذا وجد أن الفائـدة التـى يحصـل عليهـا   -1

 .من خالل مشاركته هذه أقل مقارنة بالفائدة التى يحصل عليها ىف نشاط آخر
ـداف   -2 ـرب الـشـخص أن األـه ـل إذا اعـت ـية أـق ـاة السياـس ـاركة ىف الحـي ـون املـش تـك

ً تختلف عـن سـابقتها، وبالتـاىل فـإن مشـاركته لـن تغـري شـيئا ىف املطروحة ال

 .الواقع
تقل املشاركة ىف الحيـاة السياسـية عنـدما يشـك الشـخص ىف إمكانيـة تفسـري   -3

األوضاع فثقته ىف نفسه وقدراته تدعوه إىل املشـاركة االيجابيـة ىف السياسـات، 
 . املشاركةولكن علمه باستحالة أو صعوبة التغيري تدعوه إىل عدم
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تقل املشاركة ىف الحياة السياسية عندما يعتقد الشخص بأنه يستطيع الحصول   -4
 .عىل نفس األهداف بدون االرتباطات بالسياسة

تقل املشاركة ىف الحياة السياسية إذا ما حكم الشخص عـىل نفسـه مبحدوديـة   -5
ية قل ارتبـاط معلوماته السياسية، وكلام زادت املعوقات أمام املشاركة السياس

 .الفرد بالعمل السيايس
انخفاض الوعي بأهمية النشاط السيايس، كأن يرى الفرد أن النشـاط السـيايس   -6

يهدد بعض جوانب حياته أو يؤثر عىل مكانته االجتامعيـة، ومـن ثـم يـرى أن 
 .الالمباالة السياسية األسلوب األكرث مالءمة له

 املشـاركة السياسـية وغيـاب هـذا فالباعث أو الحافز عامل محوري ىف تشجيع
إذ يشعر الفرد بـأن العمـل السـيايس ال . الحافز يساعد ىف ظهور الالمباالة السياسية

يجتذب به، وبالتاىل يتخىل عن أى نشاط يتصل بالسياسة، عىل سبيل املثال ىف دول 
العامل الثالث نجد أن إسرتاتيجية تعلم العجز السيايس تخلقها ظروف هـذه الـدول 

امها وتتيح لهم قدرة أكرب عىل مواجهـة أزمـاتهم وتعميـق رؤاهـم وأفكـارهم، وحك
ومحاولة إدارة سياساتهم ىف ضوء ظروف غري ضاغطة بهدف إيجاد اسـتجابة سـهلة 
ًمن اآلخرين لتعميق ما يرغبون فيه، ومن ثم يسهل تعلم العجز سياسيا من خـالل 

 Preventiveلسياسة الوقائية اسرتاتيجية اكساب العجز للمواطنني أو كام يسميها ا
Policiesفالسياسة من وجهة نظره .  عىل الرغم من مميزاتها بالنسبة لبعض النظم

ال يجب أن تتحول إىل صامم أمان وتعمل عـىل إكسـاب العجـز وتعميـق الخضـوع 
واالستكانة للنظم الحاكمة، والعمل عىل إلغـاء املشـاركة ىف نظـم التيـارات القامئـة 

(Kasfir, 1976). 

 إىل وجهـة النظـر السـابقة حيـث Paul وبـول Parkeوتشري إسـهامات بـاركر 
يـشـريان إىل أن االـغـرتاب الـسـيايس حاـلـة ـمـن الـشـعور بـعـدم الرـضـا وخيـبـة األـمـل 
واالنفصال عن القادة السياسـيني والسياسـات الحكوميـة والنظـام السـيايس، وهـى 

 ىف تفسـري العجـز (Long, 1987)إحدى خصائص اإلنسان الهاميش، وينطلق لـونج 
السيايس من هامشية الفرد كأسـاس لشـعور الفـرد بـاالغرتاب السـيايس مـن خـالل 

 :نظرياته التي دارت حول

ويشري مضمون تلك النظرية إىل  : Personal Failureنظرية الفشل الشخيص   * 
ًأنه لىك يحدث اغرتاب سياىس يجب أن يحتل الشخص مركزا اجتامعيا يحد من  ً

 .طته، ومن قدرته عىل تحقيق أهدافه الرئيسية ىف الحياةأفعاله وأنش
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وترى أن مشاعر االغرتاب ترتبط  : Social Isolationنظرية العزلة االجتامعية   * 
 . بالعزلة عن النظام السيايس

ـي   *  ـان االجتامـع ـوذج الحرـم ـعور  : Social Deprivationمـن ـرتض أن الـش ويـف
 - بـدوره - تقدير ذات مـنخفض وهـو الشخيص بالحرمان االجتامعي يقود إىل

 .يؤدى إىل مستويات مرتفعة من االغرتاب السيايس

وعىل عكس النتائج السابقة توصلت عديد الدراسات إىل نتائج مغـايرة بينـت 
ًأن املغرتبني سياسيا اظهروا قدرا كبريا من املبادرة واملشـاركة السياسـية مـن خـالل 

د تكـون وسـيلة للتعبـري عـن الـرفض يسـتغلها االنتخابات ً، فاملشاركة السياسـية قـ
ًاملتغربون سياسيا، مبعنى أنهم قد يشاركون ليك يرفضوا وبأسلوب إيجايب ويغريوا ما 

 . ال يرضون عنه من أوضاع اجتامعية وسياسية

أن املغرتبـني  Takeiوحول املشـاركة بعضـوية األحـزاب السياسـية، بـني تـيىك 
ية الجامعـات واألحـزاب ذات املكانـة الخاصـة ًسياسيا مييلـون إىل االنضـامم لعضـو

ونفت نتائج أخرى حتميـة العالقـة بـني االغـرتاب . واملناوئة للنظام السيايس القائم
السيايس وبني عدم املشاركة السياسية لذلك النظام السيايس القائم لـيك يعملـوا يف 

بادرة إىل صفوف معارضة ذلك النظام، بهدف تغريه، فهم ميتازون عادة بالنشاط وامل
 .املشاركة يف كل املناسبات لتحقيق هذا الهدف

ـارت  ـية أـش ـكالت النفـس ـيايس واملـش ـتعلم الـس ـز اـمل ـني العـج ـة ـب ـن العالـق  وـع
ًالدراسات إىل أن العاجزين سياسيا أكرث معاناة من االكتئـاب، وأقـل ثقـة بـاآلخرين 

ن نفسـية، ًعموما مام دع البعض إىل االستنتاج بأن أصول العجز السـيايس قـد تكـو
وأشار آخرون إىل عالقة العجز السيايس بالشعور بعدم الرضـا وبـالعجز االجتامعـي 
ًعموما، وأشري إىل عالقته بـنقص الفـرص وحريـة االختيـار املتاحـة ألفـراد املجتمـع، 
وعالقته بالهوة الواصلة بني األفراد ومراكز القوة يف املجتمـع الناتجـة عـن التنظـيم 

عض عالقة العجـز السـيايس بضـعف قنـوات االتصـال بـني وكشف الب. البريوقراطي
ـإفراد  ـا ـب ـة يف عالقتـه ـة التمييزـي ـه آـخـرون إىل السياـسـات الحكومـي ـراد، وأرجـع األـف

وحـول عالقـة العجـز السـيايس . املجتمع مام يخلق لـديهم ميـوالً سياسـية مناوئـة
 مـن ًبالنوع توصل سيلجامن أن الرجال عموما أكرث عرضة للشعور بالعجز السيايس

 . اإلناث
 

 الرتبية املدرسية والتحصني ضد تعلم العجز السيايس

ًميثل البناء السياىس للفرد هدفا أساسيا من أهداف املجتمع وتعد الرتبية مـن . ً
 املؤسسات التى لديها القدرة عىل وضع الفرد ىف مساره الصـحيح الـذى يتفـق مـع 
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سـة التجـد طريقهـا إىل عقـل هـذا باإلضـافة إىل أن السيا. فلسفة املجتمع وتطـوره
اإلنسان إال عن طريق الرتكيز عىل املفاهيم األساسية املتضمنة ىف املناهج واملقررات 
الدراسية وطرق ووسائل تعليم وتفاعالت املعلم مع التالميـذ، وكـذا وسـائل تقيـيم 

وهذا كله يسهل بشكل كبـري التفكـري والتواصـل، فضـالً عـن . وتقويم الفرد املتعلم
متثل بناء املعرفة التى تقود املتعلم إىل تصنيف املعلومات وتفسـري الخـربات، كونها 

ـتعلم  ـرد اـمل ـه الـف ـان (hoge , 1996)وإدراك مايتعلـم ـة عمليـت  فالسياـسـة والرتبـي
ًفالسياسـة كثـريا مـا تحـدد فلسـفة الرتبيـة . مرتابطتان تؤثر كـل مـنهام ىف اآلخـرى

 والتنظـيامت اإلداريـة للمؤسسـات وسياساتها، وعمليات متويـل التعلـيم والهياكـل
ـل  ـات داـخ ـاعالت والعالـق ـاط التـف ـا وأمـن ـة، وإجراءاتـه ـوى الرتبـي ـة، ومحـت التعليمـي

والرتبية بدورها تقوم إما باملحافظة عىل الوضع السياىس القـائم . مؤسسات التعليم
ًولـذلك كثـريا مايتحـدد . وإعادة إنتاجه، أو باملساهمة ىف تغيريه وتنميتـه وتطـويره

ويتـقـرر الوـضـع . ـقـع الرتـبـوى ىف مجتـمـع ـمـا ىف ـضـوء طبيـعـة نظاـمـه الـسـياىسالوا
 ).1995محمود قمرب، (السياىس حسب النظام الرتبوى السائد فيه 

فإذا عاىن نظام تربوى معني من مشكالت معينة، يلجـأ كثـري مـن البـاحثني إىل 
نظمـة وهنـاك كثـري مـن األ. النظام السياىس لعله يكون أحد أسباب تلك املشكالت

السياسية التى تسعى إىل جعل النظام التعليمـى آليـة للمحافظـة والجمـود، وأداة 
إعادة إنتاج العالقات القامئة من خالل تربية تنتج منط الشخصية املتكيف واملطيـع 

لىك ينسـجم مـع أيديولوجيـة السـلطة . والقانع واملنفعل واملغيب الوعى واملغرتب
وقد يتخذ النظام السياىس لذلك أساليب .  الحكمالسياسية التى تسيطر عىل مقاليد

ليضمن أداء مـاعرف بالوظيفـة املحافظـة . ًالرتويض الفكرى واإلذعان والقهر أحيانا
ًللنظام التعليمى ويصطنع ىف سبيل ذلك مايراه مناسبا من أنواع املعـارف ومتطلبـات 

 فضـالً عـام يتخـذه التفكري وأنواع املقررات واالمتحانات وغريها من املناهج الرسمية
من مناهج وأساليب خفية مسـترتة ومتضـمنة بـني ثنايـا العمليـة التعليميـة واملنـاخ 

ًفكـثـريا ـمـايكون الـهـدف األول للنـظـام الـسـياىس ـهـو ). 1995حاـمـدعامر، ( اـملـدرىس

املحافظة عىل نفسه ولذلك يعمـد إىل العمليـة التعليميـة لنقـل القـيم واالتجاهـات 
لنظـام مـن جيـل إىل جيـل ماميـؤدى إىل اسـتمرارية األوضـاع السياسية املقبولـة ىف ا

ًفضالً عن أن هذه الـنظم قـد التبـذل جهـودا ) 1987أحمد موىس، (السياسية القامئة 

حقيقية لتغيري وتطوير نظمها الرتبوية الجامدة القدمية والتى تقوم بشـكل جـوهرى 
فالنظـام . يثها وتطويرهاًعىل التسلط والتلقني، والتسعى كثريا لربطها باملستقبل وتحد

  ًالتعليمى التلقينى ينتج أفرادا متأقلمني تسـهل قيـادتهم والتـأثري فـيهم ألنهـم أشـبه
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مبخازن للمعلومات والبيانات يتكيفون مع الواقع املفـروض علـيهم بسـهولة وتقـل 
لديهم القرارات اإلبداعية، فبعض النخب السياسية الحاكمة ترفض أن يصبح العـامل 

 للطلبة ويقاومون تطوير النظام التعليمى ألن ذلك ىف نظرها قد يقـود إىل ًمكشوفا
تنمية القدرة النقدية ألفراد املجتمع، ويدفعهم للتساؤل عـن ترصفاتهـا واالعـرتاض 

ولذلك يظل الوضع الرتبوى ىف كثري من األحيان عـىل . عىل أخطائها وكشف عوراتها
ا يصبح النظام الرتبـوى ىف أزمـة ألنـه ماهو عليه، ضعيف االرتباط بالحياة، ومن هن

سـعيد (يعيش ىف الحارض وينفصـل عـن املـاىض ويعجـز عـن اسـترشاق املسـتقبل 
ومن ثم ومن أجل خدمة النظام السياىس القائم الذى يجنح نحو ) 1995اسامعيل، 

ًالثبات واملحافظة ومناهضة التغيري، وتداول السلطة يعمل النظـام الرتبـوى أحيانـا 

لذلك النظام تؤصل ىف أذهـان الطلبـة وعقـولهم بـأن الحكومـة " عالنية إ" كوسيلة 
 إىلهى رس وجودهم، ومصدر عيشهم وحيـاتهم مـام يـؤدى ىف كثـري مـن األحيـان 

ومـن هنـا . وجود وعى زائف جوهره أن املحافظـة عـىل الحكومـة مهمـة مقدسـة
عليمـى هـو األداة املـثىل لخـدمتها، وجدت بعض األنظمة السياسـية أن النظـام الت

ولذلك حاولت توظيفه لغرس القيم واالتجاهات السياسية التـى تريـدها ىف نفـوس 
الطلبة وتربيتهم عىل احرتام تلك األنظمة والتمسك بهـا واالخـالص لهـا والتفـاىن ىف 

وتسخري النظام التعليمى لخدمة الوظـائف التـى تقـوم بهـا كالتنشـئة . الدفاع عنها
يبة والوـظـائف التوزيعـيـة والحامـيـة واملـشـاركة السياـسـية وإيـجـاد الـصـفوة الـسـيا

 ).1992املشاط، (الحاكمة 

ًفالتنشئة السياسية التى تؤديها املدرسة وخصوصا ىف املراحل التعليمية املبكرة 

تسهم بشكل كبري ىف املحافظة عىل الواقع السياىس القائم ألنها أداة مهمة ىف غرس 
وتكوين اتجاهات إيجابية نحـو النظـام السـياىس، وتهيئـة . النشءالتأييد ىف نفوس 

فالنظـام السـياى الـذى يسـعى . الجامهري لقبول السلطة السياسية بشـكل طـوعى
للحفاظ عـىل نفسـه وثباتـه ىف مواجهـة التغـريات يعملـه إىل العمليـة التعهليميـة 

النظام السياىس لتساعد عىل استمرارية األوضاع السياسية التى تقوم عىل الرضا عن 
 ) 1983نادية سامل، (واستمرارية الحكم القائم 

ً أن هنـاك احتياجـا إىل تغيـري (Mies & Shiua, 1993)وهنا ترى ميس وشيوا 

جذري ىف تشكيل البناء السياىس للفرد املتعلم يطلقان عليـه اسـم املنظـور العـيش 
 :وخصائصه هى

 إنتاج ال نهـايئ مـن السـلع ليس هدفه: تبنى هدف جديد للنشاط االقتصادي   -1
 واملال لسوق متسع، ولكن الهدف هو خلق وإعادة خلق الحياة، وهـذا يعنـى 
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إشباع االحتياجـات اإلنسـانية األساسـية والتـى تتضـمن االعـتامد عـىل الـذات 
 . واستخدام للمواد وليس استغاللها

نسان لتنـوع تحقيق عالقات جديدة بني اإلنسان والطبيعة قامئة عىل احرتام اإل  -2
الطبيعة ورشائها من أجل الطبيعة ذاتها ومن أجل الكائنات التى تعـيش عـىل 
هذا الكوكب، الطبيعـة ال تسـتغل للحصـول عـىل ربـح متزايـدة ولكـن بقـدر 

وبدالً من املبـدأ . اإلمكان يتم إصالح ما أفسده اإلنسان خالل السنوات املاضية
ن البـد أن يسـود ويسـيطر هنـاك الذى ساد العامل منذ عرص النهضة إن اإلنسا

رضورة لقناعة جديدة مؤداها أن البرش جـزء مـن الطبيعـة وأن الطبيعـة لهـا 
 . ذاتها املستقلة التى يجب أال تغضب

خلق مناخ دميقراطي عام يبـدأ مـن البيـت وحتـى أعـىل مسـتويات التنظـيم   -3
 السيايس، الخاص هو العام، والشخص هو السيايس والسياسـة ليسـت فقـط ىف

 . الربملان ولكن ىف الحياة اليومية

 . االحتياج إىل املنهج متعدد العلوم ىف دراسة وحل املشكالت  -4

 . نبذ كل أنواع العنف سواء املبارش أو غري املبارش، املعنوي أو البدىن  -5

" تعميق ثقافة وقيم التحديث والتي تثبـت ىف الـوعي واملامرسـة االجتامعيـة   -6
قيم احرتام الوقت والقانون، والعمـل الجامعـي، والعمـل " ية الفردية والجامع

املبنى عىل التخطيط، والتقييم عىل أساس الكفاءة والقـدرة عـىل اإلنجـاز دون 
 . أى اعتبارات أخرى

بنـاء ذهنيـة منفتحـة قـادرة ـعـىل التفكـري الحـر، واإلبـداع، والتفكـري العلـمـي   -7
ة لـديها القـدرة عـىل التحليـل والنقدي الذى يـربط األسـباب بالنتـائج، ذهنيـ

وتستخدم املـنهج العلمـي ىف تفسـريها ومواجهتهـا لكـل . واالستنتاج والتجريد
 . الظواهر واملشكالت التى تحيط بها

 ًوىف ـهـذا الـسـياق الـشـك أن وـظـائف املدرـسـة وأـهـدافها وبرامجـهـا حالـيـا 
عـداد ًقد اتسعت كثريا لتتعدى الوظـائف األكادمييـة إىل الوظـائف املنوطـة بإ

ًالتالميذ ليكونوا قادرين عىل التكيـف مـع متطلبـات الـعرص وتحدياتـه تكيفـا 
ًإيجابيا ومتحررا ونشـطا ً فالعـامل ينظـر إىل مدرسـة اليـوم عـىل إنهـا مؤسسـة . ً

ًتربوية تسهم اسرتاتيجيا ىف التغيري، وتساعد التالميذ عىل االنصـهار ىف مجتمـع 
اعني لحقوقهم اإلنسـانية، وقـادرين عاملي دائم التغيري، وإعدادهم كمواطنني و

 عىل تحقيق أكرب قدر من التفاهم والتواصل مع األخـر، ومسـاهمني ىف تعزيـز 
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وظهر ما يسمى مبفهـوم الرتبيـة املوجهـة نحـو تعزيـز . القيم اإلنسانية النبيلة
الفعاليات الرتبوية التى تسـاعد " مفاهيم الدميوقراطية، والتى تعرف عىل أنها 

مفاهيم التالميذ ومهاراتهم وقيمهم واتجاهاتهم ومفاهيم ومبادئ عىل تطوير 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، مبا ميكنهم من القيـام بـأدوارهم ومسـؤولياتهم 

 "كمواطنني قادرين عىل التكيف مع مقتضيات املجتمع الدميوقراطي 

ومام الشك فيه أن مظـاهر الدميوقراطيـة ىف النظـام التعليمـى ىف غالبيتهـا 
ًالعظمى امتداد طبيعى للدميوقراطية ىف املجتمع وانعكـاس لثقافتـه، وعمومـا 

 :هناك ثالثة أبعاد رئيسة ملفهوم الرتبية الدميوقراطية وهى 

مبعنى أن يـتم بنـاء النظـام التعليمـى وتنظـيم مدخالتـه : دميوقراطية التعلم   -8
 تنمـيـة وعملياتـه ومامرسـاته مبـا يحقـق تكـافؤ الفـرص للمـتعلم، ويـؤدى إىل

شخصية ألقىص ما تؤهله قدراته واستعداداته وميوله من دون أن يقف وضعه 
االجتامـعـى واالقتـصـادى ـحـائالً أـمـام االلتـحـاق ـبـالتعليم واإلرتـقـاء ىف الـسـلم 

 . التعليمى

مبعنى إدارة النظام التعليمى وتنظيمـه وهيكلتـه ىف : الدميوقراطية ىف التعليم   -9
ظيميـة املختلفـة املدرسـية منهـا واإلرشافيـة واملحليـة املستويات اإلدارية والتن

واملركزية بأسلوب دميوقراطى يضمن املشـاركة املؤسسـية والتفاعـل والتعـاون 
مع جميـع الفئـات ذات العالقـة بالعمليـة الرتبويـة داخـل النظـام التعليمـى 

 .وخارجه

واملهـارات مبعنـى تزويـد املـتعلم باملفـاهيم واملعلومـات : تعلم الدميوقراطية  -10
والـقـيم واالتجاـهـات الخاـصـة بالدميوقراطـيـة ـعـن طرـيـق معرـفـة الترشيـعـات 
واملؤسسات والهياكـل واملامرسـات الدميوقراطيـة بهـدف حصـوله عـىل تربيـة 
ـاء  ـة واالـسـهام ىف بـن ـاة الدميوقراطـي تـسـاعده ىف املـسـتقبل ـعـىل مامرـسـة الحـي

 . املجتمع الدميوقراطى

دميوقراطية هو ما يتصف بـالتفكري التـأمىل إن أهم صنف من التعلم للحياة ال
reflective thinking ال باالكتساب اآلىل للعـادات ألنهـا بهـذا النـوع مـن التفكـري 

وىف هذا التفكري يجب أن يتخرج كل مواطن ويتقن أصوله وميارسه . يتوقف تقدمها
. العليـاىف كل ميادين الحياة، ويسهم ىف تنقية مبادئ الحياة الفضىل وقيمها ومثلها 

ًوىف ضوء ذلك وتوثيقا لذلك أيضا يرى بياجيه أن الهدف األول للرتبيـة هـو تخـريج  ً
 رجال قادرين عىل إنتاج أشياء جديدة، ولـيس إعـادة مـا انتجـه األجيـال السـابقة، 
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أمـا الهـدف الثـاىن للرتبيـة ىف رأى . وتخريج رجال مبادرين مبتكـرين ومستكشـفني
اقـدة التـى تسـتطيع أن تبحـث ىف األشـياء وتحاكمهـا بياجيه فهو تربية العقول الن

إذن لىك نستطيع . محاكامت عقلية، والتقبل كل ما يقدم إليها دون بحث ومتحيص
أن نحقق أهداف الرتبية الدميوقراطية يجب أن يكون املهيمن ىف املؤسسة الرتبوية 

ارس القائد الـدميوقراطى الـذى يقبـل النقـد ويصـغى لألخـرين ىف مؤسسـته، والميـ
ًعليهم سادية سلطتهم ويكون أمنوذجا يقتدى به ىف السـلوك الـدميوقراطى، واألمـر 

 : األخر إصالح الكوادر التعليمية من خالل ما يىل 

اكتساب املفـاهيم واملبـادئ والقـيم واملهـارات الرئيسـة للمشـاركة السياسـية   -1
ـة امل ـات وبخاـص ـراد واملجتمـع ـاة لألـف ـة حـي ـلوبا وطريـق ـا أـس ـاهيم ًباعتبارـه ـف

الحرية، العدالة، تحمل املسـؤولية، املسـاواة، احـرتام : واملبادئ، والقيم التالية 
األخر، االعـرتاف بحقـوق األخـرين، التسـامح، النقـد البنـاء، خدمـة األخـرين، 

 . االلتزام، الضبط الذايت، التعاون، التشاور

ـوعي وامل  -2 ـت يف اـل ـي تثـب ـة والـت ـة الدميوقراطـي ـيخ الثقاـف ـق وترـس ـة تعمـي امرـس
ـة  ـة " االجتامعـي ـة والجامعـي ـاركة، " الفردـي ـفافية، واملـش ـاءلة، والـش ـيم املـس ـق

واملساواة والعدالة، وتداول السلطة، واحرتام الحرية الشخصية، وحرية الفكـر 
حق : والتعبري، وقبول االختالف وما يرتبط به من ثقافة وحقوق املواطنة مثل 

الخ، واالستفادة ... جتامعية األساسيةالنقد، االحتجاج، والحقوق االقتصادية واال
 . من التجارب العاملية ىف ميدان الرتبية الدميوقراطية

معرفة االلتزامات والواجبات واملسؤوليات التى تقع عىل الفرد نحـو األخـرين   -3
 . ىف إطار مفاهيم ومبادئ املشاركة السياسية

 . ريناكتساب مهارات التفاهم والتواصل اإلنساين مع األخ  -4

اكتساب اتجاهات التسامح واملحبة والصداقة واحرتام وتقدير اآلخـرين بغـض   -5
 . النظر عن أى اعتبارات عرقية أو دينية أو جنسية أو غريها

اكتساب مهارات حـل الخالفـات بصـورة سـليمة، وكـذا مهـارات النقـد البنـاء   -6
 . ل املشكالتوإبداء الرأي والعمل التعاوين الجامعي واتخاذ القرارات وح

معرفة مبادئ الدميوقراطية ومضامني الرشاكة الدولية لحقوق اإلنسان وغريهـا   -7
 . من املواثيق الدولية ذات الصلة

 . إصالح املناهج مبا يتالءم وروح العرص  -8

إعامر املدارس وتوفري التقنيات التى تساعد عىل مامرسة األنشطة الالصـفية ال   -9
 . ات أو األفكار املجردةاالقتصار عىل النظري
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 . عدم تسييس التعليم ووضع الشخص املناسب ىف املكان املناسب -10

عمل دورات وتوعيات مستمرة للمجتمع املدرىس ولجميع العـاملني بـالتعليم  -11
 . الستيعاب مفاهيم الدميوقراطية ىف الرتبية

ًأن يكون ملنظامت املجتمع املدىن دورا بارزا ىف التعليم -12 ً . 

أن يـكـون لوـسـائل اإلـعـالم املرئـيـة واملـسـموعة دور فاـعـل ىف تغطـيـة العملـيـة  -13
 . التعليمية وتشخيص الجوانب السلبية فيها وتقويم مسارها

أن يكون للمثىل الشعب ىف املجالس الترشيعية والنيابية من ذوى االختصـاص  -14
 . الدور البارز ىف اإلصالح الرتبوى باملتابعة والتقويم

 هذا الشأن يتعاظم دور املدرسة ىف الرتبية الدميوقراطية من خالل مبـادئ وىف
 : الرتبية الدميقراطية التالية 

 . تشجيع فرص العمل الفريقى والجامعي أمام الجميع  - 

 . ًتفعيل دور اإلتحادات الطالبية وإدارتها ذاتيا من قبل الطلبة أنفسهم  - 

دريب الطلبة عـىل تطبيقهـا وأهميتهـا، وتـوفري تفعيل برامج الرتبية املدنية وت  - 
ـة  ـزز الثقاـف ـة يـع ـائدة ىف املدرـس ـة الـس ـات االجتامعـي ـن العالـق ـام ـم ـاخ ـع مـن

 . الدميوقراطية

 إتاحة فرص التعبري الحر واآلراء واملشاعر واألفكار لدى العاملني فيها   - 

ملجتمـع تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مبا يضمن توفري فـرص الـتعلم لكـل أفـراد ا  - 
 والتعامل معهم بعدالة ومساواة، وإلغاء القيود اما التعلم املستمر 

 . إتاحة الفرص أمام الجميع يف اتخاذ القرارات  - 

 . إتاحة فرص الحوار والنقاش والنقد البناء أمام الجميع  - 

 . تدريس مادة حقوق اإلنسان ىف مدارس التعليم بجميع مستوياته  - 

 . ات وتفويضها بني الجميع بحسب الرغبات وامليول واإلمكاناتتوزيع املسئولي  - 

 . تعزيز العالقات اإلنسانية القامئة عىل الثقة واالحرتام بني الجميع  - 

 التعامل مع التالميذ باحرتام يحافظ عىل كرامتهم اإلنسانية   - 

 مجلـس إتاحة فرص االنتخاب الحر أمام التالميذ الختيـار لجـانهم املدرسـية أو  - 
 .املدرسة أو برملان املدرسة

دراسة اسرتاتيجيات تعلـيم وتقـويم املنـاهج املدرسـية الثرائهـا باسـرتاتيجيات   - 
تعمل عىل ترجمة أهداف ومضامني الرتبية الدميوقراطية إىل نتاجات تعليميـة 

 . محددة لدى التالميذ
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 إىل تعلـيم الطلبـة تعيز املناهج املدرسية مبواد دراسية مساندة يؤدى توظيفها  - 
 .مفاهيم ومبادئ ومهارات واتجاهات وقيم تربية الدميوقراطية

 : تنظيم نشاطات مدرسية تعزز قيم الدميوقراطية واملشاركة لدى التالميذ مثل   - 

الربملان املدريس الذى يتعلم التالميذ من خالله كيف يرشحون أنفسـهم، كيـف   - 
ار والنقاش والنقد البناء، وكيف يـدافعون ًينتخبون، ويتعلمون أيضا أداب الحو

 . عن حقوقهم، وكيف يحلون خالفاتهم بصورة إيجابية

ًاإلعالم املدريس الذى يشكل ركنا من أركان إرساء دعائم الدميوقراطية فهو أداة   - 
ـات  ـار والحاـج ـاعر واألفـك ـن اآلراء واملـش ـر ـع ـري الـح ـن أدوات التعـب ـة ـم مهـم

 . ملدرسية ومجالت الحائط واإلذاعة املدرسيةواملشكالت من خالل الصحافة ا

توظيف النوادي واللجان والجمعيات املدرسية لتعزيز قيم الدميوقراطية لـدى   - 
 التالميذ 

توظـيـف وـسـائط التواـصـل املختلـفـة املتنوـعـة كاالنرتـنـت، والربـيـد االلـكـرتوين   - 
التـي تطـرأ وغريها، وذلك لتشجيع املدرسة عىل مواكبة التغريات واملستجدات 

 ىف حقوق املعرفة 

يف  للدميوقراطيـة تضـع الطالـب الرتبية وىف هذا السياق ينبغي التأكيد عىل أن
 ًوتحدث فيه نوعـا, سياقات تفاعلية حوارية توفر له كل رشوط االستقالل والتحرر

وتجربه عىل االبتكار واإلبداع والخروج من حالة الخمول التـي , من الحراك الذهني
وال يفهم الحوار هنا عىل أنه وسيلة مصطنعة لتحقيق غاية . ط التقليديسببها النم

ألنـه رسعـان مـا ستكتشـف هـذه , ما مثل ترويض الطلبة وإخضـاعهم مـره أخـرى
جـوهر  اسميها خديعة، بل يجب أن يكون الحوار متأصالً يف املسايرة التي ميكن أن

امليكيافليـة  ًدا عـن الـدائرةًالعملية الرتبوية وغايتها دامئا، حتى ننـأى بأنفسـنا بعيـ
؛ ألنه بالحوار فقط ميكن لألنا التي ال تنـاقش ان يحـل محلهـا "الغاية تربر الوسيلة"

ويشعر فيها الكل بحقوقهم , األنا الجامعية التي يتبادل فيها املعلم والطالب األدوار
امنـة ًوواجباتهم، وتعمل بروح الفريق الواحد سعيا وراء الحقيقة التي رمبا تكـون ك

  .وتريد من يوجههم نحوها الستكشافها يف أعامقهم،

ومن ثم مل يعد دور املؤسسات الرتبوية ىف إطار املجتمع املعارص تقديم معرفـة 
أو ثقافة إنسانية عامة وشاملة وتلقني هذه املعرفة كفاية بذاتها بل أصبح هذا الدور 

بنـاء الخصـائص ًمعنيا بـأداء مهـامت جديـدة تسـتجيب لحاجـات متجـددة أبرزهـا 
 وهـذا يعنـى أن . الحضارية لإلنسان مبا ميكنـه أن يتجـاوب مـع طـابع تطـور الحيـاة
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املهمة األساسـية للمؤسسـات الرتبويـة بصـورة عامـة تتمحـور حـول بنـاء اإلنسـان 
املواطن الذى يستطيع أن يتجاوب مع معطيات الحضارة وقيمهـا املتجـددة وهـذا 

خالل احـرتام قيمـة الفـرد وذاتيتـه كفايـة ىف حـد بتفعيل الدميقراطية الرتبوية من 
ذاتها، وتعليم أو تفعيل قـدرة األفـراد عـىل تنظـيم أمـور حيـاتهم وتوجيههـا نحـو 
تحقيق املصالح املشرتكة لكل من األفراد واملجتمع، وعـىل هـذا األسـاس ينبغـي أن 

خـالل تتاح لهم الفرصة والحرية ىف مامرسة هذه القدرة وهذا التوجه اإلنساين من 
 :تفعيل املبادئ التالية ىف الرتبية 

  مبدأ حرية الطفل -1

الحرية أساس الرتبية الدميقراطية، وتهتم بعدم إكراه الطفل عىل تبنى مواقف 
ًواتجاـهـات انفعالـيـة ـسـوية، وأن ـيـرتك للطـفـل حرـيـة البـنـاء اـلـنفيس وفـقـا ملـعـايري 

ة العقلـيـة أن ال ويقـصـد بالحرـيـ. موـضـوعية قوامـهـا التـسـامح والتـضـحية والعـطـاء
يشحن ذهن الطفل فيام ال يرغب فيه وأن يفكر فيام ليس من شأنه وأن يكره عىل 

أما الحرية الجسـدية فتتمثـل ىف أن يـرتك . تبنى معتقدات وقيم خارجة عىل إرادته
للطفل وخاصة ىف مراحل حياته األوىل حرية اللعب والحركة واالنطـالق دون قيـود 

 .وازدهارهأو حدود تعيق عملية منوه 

وتشري دراسات عديدة أن الحرية الرتبوية هى من أكرث العوامل أهمية يف بناء 
ًوتشري هـذه األبحـاث أيضـا أن . الفكر ومنو اللغة والروح النقدية والتفكري املنطقي

الحرية الرتبوية املتاحة هى الفضاء الذى ينمو فيه التكامل اإلنساين برمته، وأنه من 
در الوجود اإلنساين للطفل إىل مستويات الـدنيا ويفقـد الفـرد غري هذه الحرية ينح

فاملعاملـة الدميقراطيـة . ًواحدا من أهم معانيه اإلنسـانية وهـى الحريـة اإلنسـانية
الرتبوية تعنى إطالق حرية الطفل ليسأل ويجيب، ليخطئ ويصحح خطأه ليشـارك 

ى مراعـاة حاجـات إنهـا تعنـ.... ىف التعليم والتعلم، ويعرب عن أحاسيسـه ومشـاعره
 . الطفل وإقناعه وليس إجباره وإكراهه

  مبدأ الحب -2

ـة  ـد الرتبـي ـرد، وتناـش ـو الـف ـق مـن ـيلة تـشـكل منطـل ـانية أـص ـة إنـس الـحـب حاـج
الدميقراطية تنميه الحب ىف قلوب األطفال بال حـدود ألنهـا يشـكل الـركن األسـاس 

 . وحجر الزاوية ىف أية تربية دميقراطية خالقة

هم الحاجات االنفعالية التى يجـب إشـباعها عنـد األطفـال، ويعد الحب من أ
 وعندما يحرم الطفل من إشباع هذه الحاجة يفقد عنرص تكامله الـنفيس واإلنسـاين 
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وتشري الدراسات ىف هـذا الخصـوص أن . وال سيام ىف املراحل األوىل من حياة الطفل
يئات أرسية غري متسلطة أكرثية املنحرفني واملجرمني هم هؤالء الذين قد نشئوا ىف ب

 .ًحرمتهم من أهم الحاجات اإلنسانية إلحاحا وأهمية وهى الحاجة إىل الحب

والحقيقة أن الطفل ىف تنشئته األوىل بحاجة إىل حب اآلخرين مـن جهـة وإىل 
واألرسة الدميقراطية هى التـي تسـتطيع أن .أن يعطى حبه لآلخرين من جهة أخرى

، حيث توفر لهم الحب وتجعلهم قادرين عىل بذلـه تحقق التوافق النفيس ألطفالها
 .وعطائه لآلخرين

وهنا تتوثق الدميوقراطية باملنظور النفىس كونها رغبة وأكـرث مـن رغبـة وهـى 
. األمنية العميقـة التـى بـدون إرضـائها اليشـعر الفـرد بالثقـة واألمـن وأنـه محـب

ريـات الفـرد فاالطمئنان والحـب أسـاس السـعادة ألنـه ينبـع مـن التأكيـد عـىل ح
إن كل املفـاهيم النبيلـة التـى . وحقوقه مع املساواة ىف الواجبات بني جميع األفراد

فالنا عليها من عدالة أو صـداقة وأخـوة وتعـاون وحريـة التلتصـق "يجب أن نرىب أ
فالدميوقراطيـة ىف تربيـة األطفـال . بالواقع، إذا هى مل تنطلق من االطمئنان والحب

 فارتبـاط الدميوقراطيـة بالحـب يتجـذر الدميوقراطيـة ىف .رغبة ملحة أصـيلة وأمـل
ًوجدان األطفال فتصـبح واقعـا داخليـا واقتناعـا بهـا المجـرد مفـاهيم تفـرض مـن  ً ً

 . الخارج

  مبدأ التجربة الذاتية للطفل -3

تنطلق الرتبية الدميقراطية من مبدأ التجربة الذاتية التى تؤكـد أهميـة النمـو 
يرتتب عىل األبناء أن يعتمدوا عىل تجربتهم الشخصية ىف الذايت الحر للطفل، حيث 

بناء تصوراتهم وقيمهم وفعاليتهم وعىل مبدأ املشاركة مع غريهم مـن أفـراد األرسة 
 .ىف بناء التجربة الخالقة واملبدعة

وـمـن ـهـذا املنطـلـق تـسـعى الرتبـيـة الدميقراطـيـة إىل دـفـع األطـفـال إىل داـئـرة 
تية الخاصة بهم وعىل مبدأ النتائج الطبيعية لسلوكهم االعتامد عىل اإلمكانيات الذا

وهنا يرتتب عىل الطفـل . ىف حدود اإلمكانيات املتاحة التى ال تلحق األذى باألطفال
ًأن ينمو وفقا ملعاناته الخاصة ولتجربته اإلنسانية املتفردة مع األشـياء التـى تحـيط 

بدأ وأهمية الجهـد الخـاص ومن هنا أكدت الرتبية الطبيعية عىل أهمية هذا امل. به
 . للطفل وتجاربه الذاتية

فاإلنسان بطبعه ميال إىل االعتامد عـىل تجربتـه الذاتيـة ليثبـت وجـوده، وهـذه 
 الحاجة تجسد لديه حالة الشعور باالستقالل والقوة، ومن هذا املنطلق يسعى الطفل 
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. ب املتاحـة لـهإىل أن يحقق ذاته وأن ميتحنها ىف ميادين الحيـاة وىف خضـم التجـار
ًوميكن القول أن الحاجة إىل االعتامد عىل الذات تشكل منطلقا ركنيا من منطلقات  ً

 .الوجود اإلنساين ومن أسس إحساسه بالوجود

  مبدأ الحوار-4

يعد الحوار منطلق التجربة الدميقراطيـة ىف عمليـة التواصـل الرتبـوي، ويقـوم 
ًلرأى بعيدا عن قيم الخجل والخـوف هذا املبدأ عىل أساس من حرية النقد وإبداء ا

ًووفقا لهذا املبدأ يرتتب عىل األطفال أن يعلنوا عن آرائهم وقيمهم وانتقاداتهم وأن 
يطرحوا أسئلتهم ىف سياقات حرة متكاملة تدفع بهم إىل مزيد مـن النمـو والعطـاء 

ًنفسيا وعقليا ً. 

ى ملكـات الطفـل لقد بينت التجارب الرتبوية أن الحوار بني أفـراد األرسة ينمـ
فالحوار هو العملية التى ينتقل بهـا العقـل اإلنسـاين . الفكرية والعقلية واالنفعالية

وغنـى عـن البيـان أن العقـل يتطـور ىف . من حاالتـه السـاكنة إىل حاالتـه النشـطة
ومن جهة أخرى تشري الخربات . مجتمعات يشملها أسلوب الحوار والنقد والتساؤل

نمـو إال مـن خـالل الحـوار النشـط الـذى يقـوم بـني الطفـل الرتبوية أن اللغـة ال ت
واملحيطني به، وأن األطفال الذين التتاح لهم هذه الفرصة يعانون من تأخر ذهنـي 

 .وضمور شديد إلمكانياتهم العقلية والنفسية والوجدانية

  مبدأ املسئولية -5

ًوهو املبدأ الذى مينح كل فرد إحساسا عميقا مبسؤولياتهم الخاصة  دومنا قيـود ً
وهـذا يعنـى أن السـلوك . أو رقابة غري رقابة الضمري والقناعات الراسخة ىف الـنفس

ًهنا ينبع من الذات وأن اإلنسان يحقق ذاته بعيدا عن كل أشكال الرقابة والخوف، 

 . وىف هذا خلق وبناء لشخصيات قادرة عىل تستطري االنتصارات والتفوق واالبتكار

يق الصلة مببـدأ الحريـة فالحريـة هـى الفضـاء الـذى ويعد مبدأ املسؤولية وث
ًيتحرك فيه اإلنسان وجدانيا ونفسيا وانفعاليا، من هذا املنطلق فإن مبدأ املسئولية  ً ً

 . يشري إىل النتائج التى ترتتب عىل الحركات الرشيقة للحرية

ومن الطبيعي أن الفرد ال يستطيع أن ميارس حقوقه ىف مجتمع حـر دميـوقراطي 
ًذا مارسا نوعا من املسئولية تجاه املجتمع، ويتوقف نجاح أو إخفـاق أى عمـل أو إال إ

 .مجتمع بدرجة كبرية عىل مقدار الجهد الذى يرغب األفراد ىف بذله
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وىف كثري من الحاالت يتخىل الناس عن مسئولياتهم بإلقاء اللوم ىف فشلهم عىل 
حايا، بيـنام هـم ىف وىف حاالت أخرى يشـكو بعـض النـاس مـن أنهـم ضـ.  اآلخرين

 . حقيقة األمر قد سمحوا ألنفسهم بأن يصبحوا ضحايا

  االحرتام والتوازن -6

: تقوم عالقات التسـلط ىف الرتبيـة عـىل مبـدأ اإلكـراه وعـىل عالقـات التبعيـة 
كالعالقة بني السيد واملسود، والغالب واملغلوب، وبني القوى والضـعيف، واالحـرتام 

ه من الطرف األضعف إىل األقوى ويتمثـل ذلـك ىف عـرف ىف إطار هذه العالقة موج
ـري والعـطـف ـعـىل الـصـغري" ـة ". اـحـرتام الكـب ـد الرتبـي ـه تأـك ـك كـل وـعـىل ـخـالف ذـل

الدميقراطية عىل أهمية االحرتام باتجاهاته املتوازنة واملتكافئة، ومع أن الطفل ليس 
ًراشدا صغريا كام يؤكد العرف الدميقراطي فهو كيان جدير بكـل احـرتا م وتقـدير ال ً

بل أن التقدير هنا هو حاجة أصلية ضـاربة الجـذور ىف العمـق السـيكولوجي عنـد 
 . األبناء وخاصة األطفال

فالرتبية الدميقراطية تربية تسعى إىل تربية الحاجات األساسية لإلنسـان وهـى 
الحاـجـة إىل الـحـب والحـنـان، الحاـجـة إىل التـقـدير، الحاـجـة إىل اإلحـسـاس ـبـاألمن، 

ًىل اإلحساس باالنتامء، الحاجة إىل بناء التجربـة الذاتيـة، وأخـريا اإلحسـاس الحاجة إ
ومتثل هذه الحاجات قوام اإلحساس بالهوية والوجود ومقومات . باألهمية والوجود

 . الشخصية املتكاملة

  مبدأ اإلستقالل-7

تنطلق الرتبية الدميقراطية من مبدأ الرتبيـة االسـتقاللية، والتـى تهـتم بتعويـد 
لطفل االعتامد عىل نفسه ىف حل مشكالته وىف قضاء حاجاته وذلـك بالقـدر الـذى ا

 .تسمح له قدراته القيام به

والرتبية االستقاللية عىل النقـيض مـن الرتبيـة االتكاليـة التـى ال تتـيح للطفـل 
االعتامد عىل نفسه ىف حل مشكالته وىف وىف قضاء حاجاته وذلـك عـىل الـرغم مـن 

ى تعينه عىل القيام بها، بل تعود الطفل عىل االتكـال واالعـتامد متتعه بالقدرات الت
عىل اآلخرين ىف الوصول إىل غاياتـه، وبـذلك ينشـأ ضـعيف الشخصـية كثـري التـربم 

وإذا واجهـتـه ـصـعوبة ـمـن الـصـعوبات لـجـأ إىل ـمـن يعيـنـه ـعـىل . ًبالحـيـاة متـشـامئا
 الحيـاة مواجهتها مهام بلغ بـه مـن العمـر وبـذلك يعجـز عـن مواجهـة صـعوبات

 .ويحاول أن يتهرب منها بكل ما أوىت من وسيلة وحيلة
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  )*(العجز املتعلم والفقر : القضية الرابعة عرش
ًميثل الفقر أحد األزمات النفسية واالجتامعية، وغري معروف متاما عدد الفقراء، 
وذلك لصعوبة الوصول ملحكات فاصلة بني الفقر والغنى، ولكن من املعروف وجود 

ألف ميوتون كل عام بسبب الفقر، ومن مل ميـت مـنهم يتعـرض ) 40(ب من ما يقر
ًوترتك هذه األمراض آثارا واضحة عـىل . لألمراض الجسمية الناتجة عن سوء التغذية

النمو العقيل لألطفال الفقراء، حيث تزداد بيـنهم نسـبة التخلـف العقـيل والتـأخر 
رك ونشوء االكتئاب وإحساس الدراىس، ويزداد شعورهم بالعجز ونقص التحكم املد

الفرد بأنه ال يستطيع إشباع احتياجاته األساسية، ويتعرضون ملعدالت مرتفعـة مـن 
سوء االستخدام البدىن والجنيس، وسوء األحوال األرسية متمثالً ىف نقـص املتطلبـات 
الصحية الالزمة ىف املنزل، سوء التغذية، وكرثة الضغوط األرسية متمثلـة ىف األزمـات 

ى تصيب أفرادها، وهناك من الناحية النفسية ثالثة نتاجات تنترش بـني األطفـال الت
 :ىف البيئات واملناطق الفقرية وهى سامت أقرب إىل سامت العجز املتعلم

الشعور الدائم بعدم اإلحساس باألمان ومن ثم نقص فاعلية الفـرد ىف البحـث   -1
 . يشةاإليجايب عن مصادر التخلص من املعاناة وسوء املع

 . شعور باإلحباط والعزلة  -2
 )201: 1985عبد الستار إبراهيم، (العجز وفقدان األمل ىف املستقبل   -3

فالصورة النفسية للفقري تتمثل ىف عجزه املفروض عليـه بسـبب الحرمـان عـن 
تكوين إدراك واضح لصورة العامل الذى يعيش فيه، وعجزه عن فهم موقعه الخـاص 

ة األخرى ىف هذا العامل، وعجـزه عـن أن يرسـم أى توقعـات آو بني القوى االجتامعي
ومن ثم فإنه يف ظل سيادة القهر والظلم االجتامعـي، والفقـر، . آمال من هذا العامل

والبطالة وشعوره بنقص قدرته عىل تغيري هذه الظروف، وأنهم مسـيطر عليـه مـن 
ـية ا ـن االستـسـالم والخـضـوع، وإدراك هامـش ـوع ـم ـق ىف ـن ـارج ينزـل ـل ىف الـخ لتمثـي

املؤسسات االجتامعية والسياسية الذي يقـود بـدوره إىل تراجـع ىف شـعور اإلنسـان 
بالكفاءة والتحكم، وقد يصل األمر يف النهاية إىل االكتئاب، وحني تصـل األمـور عنـد 
 الفرد إىل هذه املرحلة تصبح أقل بوارق األمل بالنسبة له غـري ذات معنـى، ويفقـد 

 

                                                           
عندما ) امرأة شابة من جامايكا(ًالفقر يشبه السجن تعيش مقيدا باألصفاد إىل أن يطلق رساحك   * 

ًا كان يتجـاهلنى الجميـع، وكـان رئـيىس يـوبخنى عـىل أى خطـأ مـن األخطـاء مل أكن أملك شيئ
رجـل فقـري مـن ( ولـذلك يحرتمنـى الجميـع .أمـا اآلن فـإننى ال أشـتغل كعامـل يوميـة. التافهة

الفقر يثبط معنوياتنا، إننى أشعر باملهانة وأشعر أن األمـور مـن حـوىل تسـري وفـق ). بنجالديش
امـرأة (ًدخل ىف تسـيريها ولـذلك فـإننى ال أغـادر القريـة أبـدا ظروف خارجية، وليس للفرد اى 

 ).فقرية
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بادأة، وعدم الرغبة ىف تغيري هـذا الواقـع االجتامعـي والـنفيس الفرد القدرة عىل امل
مام يؤدى إىل تراجع اإلحساس بالصحة النفسية والجسدية، بكلـامت أخـرى تختـل 

 . لديه موازين التكيف لينحرف مؤرش التكيف إىل نوع من التكيف السلبي

ثـر وهذا ما جعل الشباب ىف جامايكا يضعون غياب الثقة بـالنفس ثـاين أكـرب أ
ًإن الفقر يجعلنا ال نثق ىف أنفسنا ونحن نادرا مـا نغـادر : " للفقر ىف العبارة التالية 

مجتمعنا، فنحن ليس غري متعلمني فقط، ولكننا نعتقد كـذلك ىف التعلـيم املسـتمد 
ًمن خربة الشارع، إن بعض الناس ال يعرفون كيف يترصفون عندما يـذهبون بعيـدا 

حبـاط شـديد، وبعجـز عـن تغيـري الواقـع املـؤمل، عن مجتمعهم، ألنهم يشـعرون بإ
وبأنهم ال ميتلكون مقومات التحكم يف األمور، وميكثون يف املنزل طوال اليوم، إنهـم 
ـلـيس ـلـديهم الفـهـم الـكـايف وال ميلـكـون مقوـمـات اإليجابـيـة ـلـذلك ال يـسـتطيعون 

 "التواصل مع اآلخرين وهم بذلك يتهيئون إىل العجز ىف كافة مجاالت حياتهم 

كام أن الفشل املستمر ىف التعامل اإليجايب للفقراء مع البيئة االجتامعية يؤدى 
إىل شعور دائم بالعجز، ورمبا اليأس وما يصـحبه مـن اختفـاء التوقعـات اإليجابيـة 
واآلـمـال ىف التغـيـري، وإدراك أن الـفـرد نـتـاج ـسـلبي للبيـئـة، وـقـد بيـنـت الدراـسـات 

 .(Petrson et al, 1995)يسودهم بالفعل النفسية املحدودة للفقراء أن هذا ما 

 أن التالمـيــذ ذوى (Woolfolk, 1998)وىف الـســياق ذاـتــه ـيــرى ولفوـلــك 
ًاملستويات االقتصادية واالجتامعية املنخفضة، أقل إنجازا وأقل تحصيالً وأكرث اغرتابا، 

وأكرث شـعورا بـالعجز واإلحبـاط، وأقـل مألوفيـة مـع املنـاهج واألنشـطة، وتفـرتض 
م ومعلميهم أنهم ليسوا بارعني أو أذكيـاء، وتتجنـب املعلمـني حاميـة هـؤالء أقرانه

التالميذ من الشعور بالعجز بسبب اعتقاد املعلمني أنهـم مـنخفيض تقـدير الـذات 
وتوقعاتهم منخفضة عن فعالية جهودهم وقدراتهم يف إحراز ما يرغبون فيه، أو ما 

ز مثـل التالميـذ متكـرري وهـم أكـرث عرضـة لـتعلم العجـ.. يرغب معلميهم مـنهم
وىف هـذا الصـدد تفيـد .  الفشل، يعتقدون أنهم ليس مبقـدورهم التـأثري يف األمـور

نـتـائج دراـسـات عدـيـدة أن الـنـاس اـلـذين يعيـشـون ىف مـنـاطق جغرافـيـة محروـمـة 
وفقرية، ويعانون البطالة والسكن غري املناسـب، ويعـانون مـن معـدالت أعـىل مـن 

 و وزيادة معدالت االلتحاق باملستشـفيات النفسـية، املرض النفيس عن بقية السكان
وتـفـاقم العزـلـة االجتامعـيـة، واإلحـسـاس ـبـنقص الـقـدرة ـعـىل اـلـتحكم ىف األـحـداث 

 ,Bullock)ًاملحيطة، وأكرث إحساسا بوطأة الحياة، وأكرث خضـوعا للظلـم واالضـطهاد 
1999; Morcol, 1997)وعـىل ً، ولذلك كله مردود سلبي عىل تقـدم التلميـذ دراسـيا 

  توافقه النفيس، فضالً عن شعوره باالغرتاب لعدم قدرة الكثريين عىل تلبيـة حاجـاتهم
 



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 345

 إىل - مـن ناحيـة ثانيـة -وتحقيق بعض أحالم عائلتهم، مام يـدفع هـؤالء الشـباب 
الهجرة كمخرج من تلك املشكالت واألثار املرتتبة عىل الفقر، وقد أكـد ذلـك عديـد 

ىف وطـن يلـتمس فيـه : يلهم لـدوافع الهجـرة بقـولهم من علامء االجـتامع ىف تحلـ
املواطن مستقبله ورزقه، بل يلتمس فيـه حـل مشـكلة السـكن والطعـام والـزواج، 
وتكوين املستقبل خارج حدود هذا الوطن، كام أوضـحوا أن وطـن كهـذا البـد وأن 
، يرتاجع فيه الوالء ألدىن حدوده، ويضعف االنتامء فيه إىل أقل مستوى ميكن تصوره

وعـىل ذلـك ) 1995محمـد الجـوهرى، (ويصبح الوطن مجرد مكان ال أكرث وال أقل 
فإن التغيـري غـري املتوقـع ىف املحـيط البيئـى والـذى ال يتـيح للفـرد أن يعـدل مـن 
ًاسرتاتيجياته واستجاباته قد يفرض نوعا من الضغوط أو املطالب التى قـد يصـعب 

اك األحداث عىل إنها أمر يخـرج عـن عىل الفرد التحكم فيها والسيطرة عليها، وإدر
نطاق سيطرة الفرد وقدرته عىل التحكم، مام يرتتب عليه نتائج سلبية ىف الجوانـب 
املعرفية والدافعية والوجدانية، وعليه فإن الفقر املادي الذى تعاىن منه أرسة ما قد 
يقع خارج نطاق تحكم أفرادها الكبـار، وأن املسـتقبل عـىل أفضـل صـورة لـه غـري 

ضمون أو آمن، ال سيام ىف مرحلة بداية الرشـد والتـي يسـعى فيهـا الشـاب نحـو م
ًاالستقالل، بل يصبح فيها االستقالل بجوانبه مطلبا ملحا ينبغى تحقيقه كأحد مهام  ً

 .النمو

 ـمـن أن دـخـل األرسة ـيـؤثر ـعـىل الرتبـيـة (Strom, 1983)وهـنـا أـشـار ـسـرتوم 
خل املنخفض غري قادرات عىل فهم الرتبية الوالدية، وأشار إىل أن األمهات ذوات الد

ًالوالدية السليمة، كام أنهن غري قادرات عىل إعداد طفلهن ليك يكـون مناسـبا عنـد 
دخوله املدرسة، بكلامت أخرى إن مثل هؤالء األمهات غري قادرات عىل إيجاد مناخ 

 .أرسى يساعد عىل تعليم وتعلم الطفل

 :تني هام ًوعموما تشرتك األطفال الفقراء ىف سم

ًيأتون من رشيحة اجتامعية واقتصادية أقـل حظـا وأكـرث حرمانـا مـن غـريهم،   -1 ً

ويتضح هذا ىف مستوى الدخل واملعيشة، ومستوى التعلـيم والبيئـة السـكنية، 
 .وما يرتبط بهذا كله

يفتقرون الرثاء الثقـايف واملعـريف، ذلـك أن آبـاء هـؤالء األطفـال ال يسـتطيعون   -2
 بالقـدر الـذى يسـتطيعه آبـاء أطفـال الرشائـح األخـرى، حيـث تهيئة أبنـائهم

تنقصهم األدوات والوسائل واإلمكانات والرصيد املعرىف الكاىف، الـذى يـؤهلهم 
ملساعدة أطفالهم ىف التعامل مع مفردات البيئة والثقافة املتنوعة أو املختلفـة 

 .أو املتزايدة ىف الفرتة الراهنة
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ًصاديا واجتامعيا كثري من الحاجات غري املشبعة أو ولدى األطفال املحرومني اقت ً

التى ال تجد الوفاء بها منذ السنوات البـاكرة، حتـى أنهـم ال يكـون لـديهم إال أقـل 
إنهـم يصـابون باإلحبـاط مـع اسـتمرار . األمل ىف تغيري حياتهم أو تحقيق أحالمهـم

اض االكتئـاب نقص الفرص املتاحة لهم، كام يكونون عرضة للعدوان والخمول، وأعر
 إضافة إىل ذلك (Lember et al , 1989)والوحدة النفسية وأشكال السلوك الجانح 

فإنهم عرضة للفشل وإدراك أنهم ال ميلكون معطيات النجـاح والتفـوق ىف املدرسـة 
 ).2005الفرحاىت السيد، (

فبيئة الطفل الفقـري نجـدها مليئـة باملشـاكل ويـزداد بهـا السـلوك العـدواىن، 
ني أفراد األرسة، عدم استقرار، انفصال داخـل األرسة، انرصاف اآلبـاء لجلـب نزعات ب

لقمة العيش، ضوضاء أكرث، ازدحام االرسة، خدمات متدنية، أحياء فقـرية، احتامليـة 
 ,Evans)التعرض للتلوث، مدارس متدنية املسـتوى، واحتامليـة اإلصـابة بـاألمراض 

 السـلوكيات املضـادة للمجتمـع مثـل  األمر الذى يهيئ األطفال إىل مامرسـة(2004
 واليخفى عـىل أحـد أنـه كـل (Dodge, 1994)العدوان والبلطجة مع وضد األقران 

عام يترسب آالف األطفال من التعليم بسبب الفقر وانخفاض تقـديراتهم لـذواتهم 
 .(Hoyle, 1993)وانتشار البطالة والعنف 

الـقـة ـبـني الـضـغوط ًوالنـتـائج الـسـابقة تـجـد تأيـيـدا ـمـن دراـسـات تقـصـت الع
 ,Elder et al)االقتصادية وأشـكال املعانـاة النفسـية، حيـث وجـد الـدر وأخـرين 

 أن األوـقـات املالـيـة العـصـيبة واملعاـنـاة ـمـن الـضـيق اـملـاىل ـتـرتبط بـسـهولة (1985
االستثارة لدى األبناء وتقلبات املزاج وانخفـاض الشـعور بالكفايـة، وزيـادة مشـاعر 

وال تتعلق هذه النتـائج بـالفقر أو انخفـاض املسـتوى . يةالنقص والكفاية االجتامع
ًاالجتامعي االقتصادي بقدر ما تتعلـق بالضـيق املـايل الـذى يفـرض تغيـريا ىف منـط 

 .مستقر للحياة والوفاء مبطالبها اليومية

ـمـا للـظـروف املعيـشـية ـغـري ) 1991(وىف ـهـذا الـصـدد ـتـربز ممدوـحـة ـسـالمة 
طالب األساسية من أثار سلبية عـىل األداء الـنفىس املستقرة وعدم انتظام الوفاء بامل

إذ أن األطفـال الـذين نشـأوا ىف بيئـة فقـرية لكنهـا مسـتقرة ميكـن التنبـؤ .  لألفراد
بأحداثها وتقل معاناة أطفالها من املشكالت النفسية واالضطرابات، عكس األطفـال 

هـا باضـطرابات الذين نشأوا ىف بيئة فقرية غري مستقرة حيـت تتزايـد معانـاة أطفال
 .الشخصية ونقص القدرة عىل ضبط الذات

ومع الوقت يصل األطفـال الفقـراء إىل سـن املراهقـة ويكونـون قـادرين عـىل 
 التفكري التجريدى ويتأكدون أن األشياء التى يرونها ىف وسائل اإلعالم ليست متاحـة 
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ومـع لهم، وسوف ال تكون كذلك إال من خالل سنوات طويلة مـن العمـل الشـاق، 
ًتوافر قدر كبري من الحظ أيضا، واملصادر الرسيعة لإلشباع تصبح أكرث إغـراء ومـن .. ً

هنا فـإن العديـد مـن هـؤالء يقـبض علـيهم وهـم يرسقـون أو يبيعـون املخـدرات 
 . كطريقة رسيعة للحصول عىل النقود واملكانة التى يرغبون فيها

لدنيا مقارنة بالطبقـات وميكن القول أن زيادة األمراض النفسية بني الطبقات ا
العليا ال يرتبط بالطبقة ىف حد ذاتها، وإمنا يرتبط بأن هـذه الطبقـة وأفرادهـا أكـرث 
. عرضة للضغوط من فقر وبطالـة وازدحـام وضـآلة ىف الخـدمات الطبيـة والصـحية

فالفقر ارتبط بقوة باملرض البدىن والعقيل، وىف مسح كبري أجرى ىف إرسائيل تبني أن 
قتصادي واالجتامعـي والطبقـة االجتامعيـة متغـريان متاميـزان يـفرسان املستوى اال

 .(Wohlfarth , 1997)أجزاء مختلفة من التباين ىف االضطراب النفيس 

 دراسـة طبـق فيهـا (Dohrenwend et al, 1992)وأجـرى دوهرنـو وأخـرون 
أساليب منهجية حديثـة لبحـث الطبقـة االجتامعيـة واألصـل العرقـي ودورهـام ىف 

ور بالعجز وإدراك عدم القدرة عىل السيطرة، أجريت الدراسة عىل مجموعتني الشع
ـمـن يـهـود إرسائـيـل األوىل ـمـن أـصـل أوريب والثانـيـة ـمـن مـهـاجرى الرشق األوـسـط 

تبـني أن معـدالت ) والـذين يتعرضـون لتعصـب وإهـامل كبـريين(وشامل أفريقيـا 
 أعـىل ىف املجموعـة الشعور بالعجز وإدراك عدم القدرة عىل السيطرة ىف األحـداث

 .(Advison &Neale , 1994)الثانية عن األوىل 

وىف هذا الصدد يذكر سيلجامن أنه من السطحية وعدم الرتوى أن نكافئ الفقـر 
آالف دوالر يختلف عن الدخل الذى يكـون ) 6(بالعجز، فالدخل الذى يكون مقداره 

حتـوى عـىل أمثلـة كثـرية ألف دوالر، وعىل الرغم من أن حياة الفقراء ت) 12(مقداره 
ًجدا من الشجاعة وإدراك جدوى سلوكاتهم واسـتجاباتهم، وكـذا كـرامتهم ومنـزلتهم 

 -الشخصية إال أنه قد تكون دخولهم املتدنية تقيدهم باختيـارات معينـة وتعرضـهم 
 إىل استنتاج االستقالل بني ما يبذلونه مـن جهـد ومـا يحصـلون بـه عـىل -ىف الغالب 

 قيمة لجهد الفرد ىف التأثري عـىل النتـائج، فمجتمـع الفقـراء مجتمـع النتائج أو أنه ال
ًعجز، ومن النادر أن نجد فيه قدرا يستطيع أن يحفـظ نفسـه مـن الشـعور بـالعجز 

عند مواجهة الفقر، ويتعرض الطفل الذى يتم تربيته ىف بيئة فقرية لكمية كبـرية مـن 
يري حفاظته، رمبا تكـون أمـه غـري عدم القدرة عىل التحكم، فعندما يبىك مثالً عىل تغ

ًموجودة أو رمبا تكون موجودة، ولكنهـا قـد تكـون متعبـة جـدا ولـيس لـديها تغيـري 

 ًوعندما يكون الطفل جائعا ويطلب الطعام رمبا يتم تجاهله، حتى أن بعـد . حفاظته
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ًذلك قد يرضب عن الطعام، وىف املدرسـة قـد يجـد نفسـه غالبـا ىف مهمشـا مـرتدد  ً

Bewildered مستكني، يساء إليه Abuse . 

كام أن املنطقة الجغرافية والظروف االقتصادية التى يعيش فيها الطلبة لها أثر 
كبري ىف تطوير مفهوم الداخلية ىف التحكم التى تظهر ىف مواقف تعليمية وتسهم ىف 
دافعيتهم املعرفية للتعلم كذلك، إذ أن الطلبـة الـذين يعيشـون ىف ظـروف ثقافيـة 

ًميكن أن يكونوا أكرث اعتامدا عىل أنفسهم، ويـزداد لـديهم الـتحكم الـداخيل، غنية، 
وإن هذا التحكم الداخيل منـا وتطـور لـديهم عـرب أسـاليب التنشـئة األرسيـة التـى 
أكدت عىل مسـئوليتهم وحـريتهم ىف إدارة شـئونهم، ومـن ثـم دفعهـم إىل تحمـل 

 . املسئولية واتخاذ القرارات وتحمل املسئولية

 عـدم القـدرة عـىل الـتحكم لـدى مـزارعني (Banfield, 1958)بنفلـد ويصف 
أن بعضهم يعـرتيهم سـوء الحـظ، والـبعض اآلخـر يعـرتيهم " جنوب إيطاليا بقوله 

الكوارث واملصائب، فعندما ميرض خنزير أحد األرس كان املزارع وزوجتـه حـزاىن، إذ 
ً صامتا ىف إحـدى تقوم الزوجة بشد شعرها ورضب رأسها ىف الحائط، ويجلس الزوج

أركان املنزل، ألن فقدان الخنزير معناه عدم حصولهم عىل اللحم ىف الشـتاء وعـدم 
وجود دهون لوضعها عىل الخبز، وال شئ للحصول عـىل خنزيـر ىف الربيـع املقبـل، 
وتقع هذه الكـوارث ىف أى وقـت، ورمبـا تغـرق الحقـل بالفيضـانات، ويـدمر الـربد 

ً وىف هذه الحالة يقـف املـزارع عـاجزا أمـام تلـك محصول القمح، ويصيبهم املرض،
األحداث وىف ضوء تلك اإلمكانيات، وتعتـرب هـذه الظـروف مبثابـة عجـز موضـوعى 
ـة  ـة االســتجابة اإلرادـي ـدورها جــدوى وأهمـي ـل ـب ـة تقـل ـائج معرفـي ـؤدى إىل نـت ـت

Voluntary Response Initiation. 

 ظروف بعيدة عن تحكم إن الفكرة الهامة للرخاء والسعادة والتى تعتمد عىل
 مثل الحظ أو نزوة أو التغلب ىف الرأى بال سبب ظاهر، فكرة غري جيدة من -الفرد 

بدايتها وتأثريها عىل حياة الفرد االقتصادية واضحة، إن الفـرد الـذى يعـيش تحـت 
ًرحمة ونزوات العامل ليس محظوظا ىف أن يدخر أو يستثمر لتحقيق أقىص توقعـات 

ًه، وتؤثر السياسة أيضا حيث أن كل شئ يعتمد عـىل الحـظ أو له، وأعظم منفعة ل

 أو عـىل مامرسـة الكهانـة، أو عـىل Divine Interventionعـىل القـدر السـاموى 
 رمبـا - مثـل الفـرد -االكتشاف بالحدس، وليس هناك تـدخل للمجتمـع، فـاملجتمع 

أـخـذ  ولـكـن رمـبـا ال يحـظـى بزـمـام األـمـور أو أن يprayيأـمـل أو يـصـىل أو يتوـسـل 
 .األحداث ىف يديه
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 العجـز ىف هـارمل ,Clarkوبطريقة مشابهة لوصف بنفلد السابق وصف كالرك 
Harlem باختصار إن هارمل نظام مؤسس يـدل عـىل العجـز، ودالئـل هـذا العجـز ،

 وإمكانية stagnationحدوث هياج وقلق اجتامعي، واستياء وجمود أو ركود : هى
س عـجـز الـشـخص واملجتـمـع، فـضـال ـعـن انفـجـار، واـسـتجابات ـعـاجزة وـهـذا يعـكـ

انعكاس ذلـك ىف اإلفـراط ىف االعتامديـة وصـعوبة توجيـه القـوة الكامنـة ملواجهـة 
ًالرقود والجمود والالمباالة، واالنهزامية التي تكون بني األشياء األكرث وضوحا، والتـي 

 والـشـك Self-Batredمتـثـل عـجـز الـفـرد ىف املجتـمـع، والـعـدوان وكراهـيـة اـلـذات 
 وردود Self-Destructiveرتياب، والتوتر الشخيص واالجتامعي وتـدمري الـذات واال

 .الفعل غري التكيفية وحقيقة يكمن ذلك كله ىف العجز

 ىف أن الفقـراء يتعرضـون (Benett, 1995)ويوثق ما سبق ما أشار إليه بينـت 
م يوميا ملا يسمى بالتغذية العرقية التي تشعرهم بالعجز وعدم تصديق أن جهوده

وقدراتهم تلقى االستحسان والقبول، وأن التمييز بينهم يكون عىل أساس خلفيـتهم 
االقتصادية واالجتامعية ال عىل أساس جهدهم وقـدرتهم وبالتـايل يتعلمـون العجـز 

 . ويعممونه عرب مواقف حياتهم ومستقبلهم

ومن هنا يتضافر الفقـر واألمـراض وفقـدان أسـباب العـيش والتمييـز جميعـا 
 عامـا 27وتقول فتاة تبلـغ مـن العمـر . عىل ثقة الفقراء ىف مواصلة النضالللقضاء 

نعـم إن معظـم املقيمـني ىف " من قرية ىف إثيوبيا يوجد بها كثري من مرىض الجذام 
هذه القرية مرىض جذام، ورغم ذلك فـإنني حتـى اآلن ال أعـاىن مـن الجـذام، لقـد 

وبالرغم . ة أرسة مصابة بالجذامكانت أمى مصابة به، ولهذا يعرف الجميع أننى ابن
من أن املجتمع مل يستبعدىن رسميا، إال أنه ليست هناك أية محاولـة لقبـوىل عضـوا 

ال أحـد يعـرتف " ويقول رجل أعمى من غانا " ًوأنا أيضا أشعر بذلك . بهذا املجتمع
بوجودي إننـى أصـبح صـاحب اسـم كبـري فقـط عنـدما أسـري ىف الشـوارع يتبعنـي 

 هو كل االعرتاف الذى أحصل عليه مع األطفال، إن أحد مل يوجـه ىل وذلك. األطفال
 . ًدعوة أبدا ألى اجتامع

وبالنسبة لبعض الناس يتسـبب اإلفتقـار إىل األمـل وعـدم القـدرة عـىل رؤيـة 
 مـوت " ويوصـف االستسـالم واليـأس بأنـه .  مخرج ىف اإلصـابة بـالجنون واالنتحـار

بـأن تكـون عـىل حافـة "  مـن أثيوبيـا، وكام يقول رجل" وأنت واقف عىل قدميك 
الناس ال تبتسم ويبدو " كام تقول امرأة من بولغاريا وبأن " الجنون وذهاب العقل 

 عـدم رؤيـة ضـوء "كام تقول امرأة مـن جمهوريـة القريغيـز، وبأنـه " عليهم الحزن 
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 "شنق املرء بنفسـه " كام يقول رجل متقدم ىف السن ىف بنجالديش بأنه " السعادة 
 . كام يقول رجل فقري ىف جال أباد

 دراسـة يف جنـوب (Sowell,1972)وهنا ىف هذا الصدد أجرى باحث اقتصادي 
أفريقيا ونيويورك، حيث الحظ انخفـاض كبـري ىف نسـب ذكـاء السـود، ورغبـة أقـل 
ـردين  ـائرين ومتـم ـخاص ـث ـم أـش ـاح، وـه ـنخفض للنـج ـع ـم ـاز، وتوـق ـديهم لإلنـج ـل

Rebelliousالداخيل ىف العجز، ويضيف الباحث أن العديـد  وال ينكرون اعتقادهم 
من السود اآلخرين يعتقدون ىف عجزهم وسبب اعتقـادهم هـذا أنهـم ال يكـافئون 
مثل البيض ىف مواجهة الصعوبات األكادمييـة، وهـذه العمليـة تؤكـد عـىل تضـارب 
نسب الذكاء لو كان االعتقاد ىف العجز هو أساس مشكلة الفقر اليـوم فإنهـا تـؤدى 

 . Cycle Povertyوجود دائرة الفقر إىل 

ً أمال عاما ىف أننـا نعـيش اآلن (Gurin & Gurin, 1970)وقدم جورن وجورن 
ىف ظل وجود فرص كثرية للفقر وحذرا من أن الفقراء قد يكونون غري قـادرين مـن 
االستفادة من النمو االقتصادي بسبب االعتقاد الشائع بينهم أن نتائج سلوكياتهم ال 

 سيطرتهم، هذا التوجيه املبارش للتجارب النموذجية لعجـز املـتعلم عـىل تقع تحت
 أو النتيجـة غـري قابلـة Reliefاإلنسان والكالب والفرئان تعلم يف البداية أن الفـرج 

للتحكم، وبالتايل وبسبب تغيـري املجـرب لـبعض مـن ظـروف التجربـة فـإن الفـرج 
 ىف عـدم ارتبـاط الفـرج الواقعي ميكن تحقيقه ولكن وبسبب توقعـات املفحوصـني

 جدـيـد وتوـقـع (Forming)باالـسـتجابة ـفـإنهم يـجـدون ـصـعوبة يف عمـلـه تـشـكيل 
ًمأمول، ولو كان ذلك صحيحا فإن تكرار خربة النجاح مصحوبة بتغريات حقيقيـة ىف 
الفرص فإن ذلك يؤدى بالرضورة إىل كرس دائرة الفقر، ومن املهم هنـا أن نـدرك أن 

رات لديه وكفاءة يتصف بها وال يدرك أنه يأيت من إحسان نجاح الفقري يأيت من مها
 .اآلخرين أكرث من النجاح ذاته

، Underfootوأكد الباحثون عىل أهمية التوقع لدى الطبقة الفقرية املطحونة، 
 أن أفعـالهم أسـاس - عىل أية حال -ويهدف التوقع أنه عندما يبدأ األفراد ىف توقع 

 وأنهم كأى أفراد يشعرون ويتوقعون وينجحون، نجاحهم، وأن الوقت مناسب لهم،
وأنهم مثل غريهم قد يحدث لهم اعتقاد ىف عدم القدرة عـىل الـتحكم، وال يحـدث 
 ذلك ألنهم ينتمون إىل طبقة مـا أو أن لـونهم أسـود أو أنهـم فقـراء، وإمنـا يحـدث 
 ذلك نتيجة لنقص جهـودهم أو اخـتالل سـلوكهم، وبـالطبع بدايـة عمـل ذلـك قـد 

 مـسـتحيالً، إال أن الفـقـراء والطبـقـات اـلـدنيا تـشـجع ذـلـك وـتـدعم أن الـقـوة يـكـون 
 والتأثري، والقدرة عىل النجاح، والحاجة لإلنجاز، وتحطيم اعتقادات عدم القدرة عىل 
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ًالتحكم يجب أن يكون ممكنا لكل األفـراد سواسـية وىف امـتالك معطيـات النجـاح 

ق طبيعية أو وراثيـة أو ثقافيـة ولـيس والتحكم، وأن الفروق التى تظهر بينهم فرو
 . ًفروقا ىف الطبقة و اللون أو امتالك الرثوة

ولو كان الفقر يؤدى إىل العجز فإن عىل الفرد أن يحـتج عـىل ذلـك وعليـه أن 
يغري مـن ظروفـه بنفسـه ىف ضـوء إدراك أنـه لديـه معطيـات التغيـري الـداخىل أو 

يطرة والتحكم، والقدرة عىل تحقيق الخارجي وبالتايل يؤدى ذلك إىل اإلحساس بالس
األـهـداف،والوقوف ـضـد التحررـيـة واألـحـوال االجتامعـيـة الـتـى تـحـاول أن تجـعـل 

فالفقر ال يرتبط باملشـكالت املاليـة فقـط .مشكالت مجتمع السود غري قابلة للفهم
 .ولكنه بتعلق مبشكالت التحكم والسيطرة واملنزلة وتقدير الذات

 
 ىالفقر ىف ضوء العزو السبب

 Feagn)تتعدد أسباب الفقر املرتبطة بالعجز املـتعلم، حيـث ينظمهـا فـيجن 
 :  ىف ثالث أسباب (1972,

إرجاع الفقر إىل متغريات غري خاضعة للتحكم مثل الحـظ : Fatalisticالقدرية   -1
 . السئ واملرض

 عزو الفقر إىل عوامل بنائية أو موقفية مثل الـنقص: Structuralisticالبنيوية   -2
ـور ـنقص ىف األـج ـة، واـل ـية . ىف الرتبـي ـات السياـس ـر إىل املؤسـس ـاع الفـق أى إرـج

 . والدينية واالجتامعية العاملة ىف املجتمع
ـة   -3 ـص  : Individualisticالذاتـي ـل نـق ـذات مـث ـائص ىف اـل ـر إىل خـص ـزو الفـق ـع

 . الدافعية والكسل، السلبية وضعف القدرة، وتدىن القيم األخالقية بني الفقراء

ط العزو السببى للفقر طبقا لثقافـة املجتمـع، حيـث إن األمريكـان أكـرث ويرتب
أما املراهقون اإلنجليز فيعزون فقـرهم إىل املسـاواتية . عزوا للفقر إىل أسباب ذاتية

Egalitarianism أى املساواة بني األفراد، وأن املجتمع واملواقف هى أكـرث أسـباب 
بلجيكا، هولندا، أملانيا، أسـبانيا، (مع األوريب الفقر، وأن أكرث األسباب شيوعا ىف املجت

للفقر هـى الحـظ السـيئ ) فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورج، الربتغال، واململكة املتحدة
والنقص ىف قوة اإلرادة وعـدم عدالـة ) أسباب ذاتية(والكسل ) حاالت قضاء وقدر(

 أسباب الفقر  ويعزو املراهقون ىف نيوزيلندا(Bullock, 1999)) اجتامعية(املجتمع 
إىل السامت الشخصية مثل قدرتهم عىل حامية معايري الدخل، حيث الحـظ هينـى 

 أن طلبة الجامعة ىف الفلبني أكرث عزوا للفقر (Hine & Mantial, 1999)ومونتيال 
 .إىل العوامل البنائية والشخصية مقارنة بطلبة الجامعة ىف كندا
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 العـريب حـول تـأثري البنائيـة  عـىل املجتمـع(Tuma, 1998)وىف دراسـة تومـا 
السلوكية ىف العامل العرىب عىل معتقدات الفرد ألسـباب الفقـر كمشـكلة اجتامعيـة 
وسياسية واقتصادية أشارت تلك الدراسة إىل أن الشعوب العربية بشكل عـام متيـل 
إىل عزو أسباب الفقر إمـا إىل القـدر أو إىل البنائيـة، إى إدانـة املنظومـة السياسـية 

مع، أو املؤسسات القامئة ىف املجتمع العرىب كنتيجة شعور بجنـون االضـطهاد واملجت
Paranoia التى تغذيها اللوم للنظام Blaming System وحصل كـار ومـاك الشـني 

(Carr & Maclachan, 1998) ـة ـد أن الطلـب ـث وـج ـابهة حـي ـائج مـش ـىل نـت  ـع
لطلبـة الجـامعيني ىف الجامعيني ىف ماالوى يفرسون الفقر ىف ضوء البنيوية مقارنة با

 .اسرتاليا

ً منظـورا لتفسـري (Hunt, 1996)وىف ضوء الدراسات عرب الثقافية قـدم هنـت 
العزو السببى للفقر ىف ضوء العرق واالنتامء الطبقى، حيث توضح دراسة هنت أن 

كـام . األمريكان األفارقة يعزون الفقر إىل أسباب ذاتية عام يفعل البـيض األمريكـان
عـام يفعـل ) داخليـة(ان من األصول الالتينية الفقر إىل أسباب ذاتيـة يعزو األمريك

األمريـكـان األفارـقـة واألمريـكـان الـبـيض، وانتـهـى هـنـت إىل أن متـغـريات املـسـتوى 
االجتامعى واالقتصادى مثل التعليم والدخل واملنصب والعمل قد تكون مرتفعة أو 

 لتثمـر عـن Religious Identificationمنخفضة وتتفاعل مع الخلفيـات الدينيـة 
 :منظورين من املسئولية عن الفقر هى 

) Culture of poverty Hypothesis(منظـور مسـئولية الثقافـة عـن الفقـر   * 
والذى يوضح أن الفقر صـفة مميـزة لثقافـة عـن أخـرى، ويعـزو أفـراد هـذه 
الثقافة الفقر إىل أسباب ذاتية موصومة بهذه الثقافة برصف النظر عن اعرتاف 

ويوضـح . Ethnic Affiliation أو الطبيعة العقائديـة Confessionalلكاهن ا
لويس أوسكار بأن الفقـر يخلـق ثقافـة خاصـة بـه ذات سـامت مشـرتكة بـني 

وهو " ثقافة الفقر " الفقراء أينام وجدوا، ويرجع إليه الفضل ىف انتشار مفهوم 
التصـورات السـائدة يعنى الثقافة مبعناها الكىل املركب من العادات واألفكار و

ًعن الفقراء والتـى تنتقـل اجتامعيـا مـن جيـل إىل جيـل وهـى متثـل محاولـة 
وقـد . اإلنسان للتكيف مع البيئة املحيطة، وتحافظ عىل الطابع املميـز لحياتـه

وحاول أن يفرس الفقر وما يصاحبه مـن " الفقر وثقافة الفقر " ميز لويس بني 
 ينظر للفقر ال باعتباره حالـة اقتصـادية سامت ثقافية، أو مبعنى أكرث دقة فهو

 ).1996جامل الزناىت، (وإمنا كثقافة فرعية وأسلوب للحياة تورث عرب األجيال 
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 :ويرى أوسكار لويس أن هناك ىف ثالث عنارص ىف ثقافة الفقر هى 
 املسـتوى التعليمـى - البطالة -الدخل املنخفض (شيوع مستوى متدن للعيش   -  

 )  االستهداف للمرض-حة املعتلة  الص-املتواضع 
املشـاعر املعاديـة (غلبة نسق خاص من القيم واملعتقدات واالتجاهـات مثـل   -  

 )للسلطة، النظرة قصرية املدى لألمور، نقص القدرة عىل التخطيط
تفكـك األرسة، الخـربة الجنسـية املبكـرة، (غلبة األمناط السلوكية املنحرفة مثل   -  

 ) العنف واإلجرام
ًويرتبط الفقر أيضـا كـام هـو مسـتقر ىف أذهـان الفقـراء بعـدد مـن املشـاعر 

اإلذالل، اإلحساس بالدونية، تعلم العجز وانعدام الحيلة، والتهيؤ : السلبية مثل 
 ).2008الفرحاىت السيد، سعيد خريى، (ملشاعر العجز املتعلم 

 ىف -ور  ويعـد هـذا املنظـSystem blame Hypothesisمنظـور لـوم النظـام   * 
ً أـكـرث تناـسـبا للمجتمـعـات متـعـددة العرقـيـات ومتـعـددة األنظـمـة -طبيعـتـه 

الثقافية ويقرتح هذا املنظور أن انتامء ووالء األفراد إىل مجموعات معينـة قـد 
ًيكون صحيحا أو خاطئا ويحوى ىف طياتها متييـزات عنرصيـة وهـم مييلـون إىل  ً

 ).Della Fave, 1974(ربط األحداث السلبية إىل النظام 
 

 العوامل البيئية والنفسية املرتبطة بالعجز املتعلم لدى الفقراء

قد يحتوى الفقر عىل عوامل بيئية ونفسية تـؤثر عـىل اكتسـاب الطفـل الـذى 
 : يعيش ىف بيئة فقرية للعجز، واالعتقاد املشوه ىف قيمة الذكاء والجهد منها 

  املعيشة املتغرية-1

ل أـقـل اـحـتامال ىف أن يعرـفـوا معلوـمـات ىف مـثـل ـهـذه الـظـروف نـجـد األطـفـا
فضال عن سوء صحة وتغذية . جديدة، وتعلم أن ترصفاتهم ترتبط بتحقيق أهدافهم

الوالدين وكرثة تعرضهم للتعب واإلجهاد ىف عملهم، ومن ثم فإنه من غري املحتمـل 
أن يجدوا الوقت ملساعدة أبنائهم عىل تنمية قـدراتهم، وإذا كـان الوالـدان لـديهم 

غبة ملساعدة أبنائهم، فإنهم لن يعرفوا كيف يكـون ذلـك ألن تعلـيمهم محـدود الر
وهنا كشفت الدراسات أن أطفال األرس محدودة الـدخل ىف مرص . وقدراتهم عاجزة

 ال يأـخـذون العناـيـة الكافـيـة ىف ـغـذائهم وتعـلـيمهم ويرـجـع ذـلـك بـصـفة أساـسـية 
 التقاليـد السـائدة ىف هـذه إىل املستوى املنخفض لدخل األرسة، وبصورة ثانويـة إىل

 فتـلـك التقالـيـد تعـطـى االـهـتامم األول إىل األب أوالً ـثـم إىل اـلـذكور الـبـالغني . األرس
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سـيكون نصـب : ًثانيا، وعندما يختلط أطفال الفقراء مع بعضهم الـبعض ىف األرسة 
ًكل طفل تنبيها ذهنيا محدودا من جانب الراشدين وكبار األطفال ً ً . 

يش معيشة متغرية بهذا الشكل ينشأ ولديه إحساس بالدونية والطفل الذى يع
ًعالوة عىل شعور داخيل بالغربـة واالغـرتاب عـن اآلخـرين ىف املجتمـع، وغالبـا مـا 
يضطر اآلباء إىل إنهاء مسرية حياته املدرسية نتيجة عدم القدرة عىل تحمل تكلفتـه 

ات إضافية لتعويض هـذا املادية، وحتى ىف الحاالت التى يضطر اآلباء إىل العمل فرت
 . العجز املادى، فإن ذلك يقتىض تخفيض ساعات تواجد األب مع األبناء ىف املنزل

ومن مظاهر املعيشة املتغرية ىف األرسة الفقرية نقص التغذية أو عدم مالءمتها، 
وما يرتتب عىل ذلك من اإلصـابة بـاألمراض وتـأخر ىف النمـو عـن أقرانـه، ومعانـاة 

ً املطلوب سواء كان جهدا جسديا أم عقليا أم انفعاليا وال شك أن ونقص بذل الجهد ً ً ً

ًذلك ينعكس سلبيا عىل األداء املدريس للطفل وعـىل تقـديره لذاتـه، كـام أن بعـض 
حاالت اإلعاقة ىف الحواس مثل ضـعف الـبرص والسـمع، والتعـرض املتكـرر لنـزالت 

ىف أطفـال األرس الفقـرية األمعاء واإلصابة بـالربد ونقـص الـوزن أمـر كثـري الحـدوث 
إضافة إىل مظاهر جسدية ظاهرة تشـيع بيـنهم مثـل الحصـف ىف الجلـد والجـرب 
والتشقق وكلها مظاهر سوء تغذية ناتجة عن معيشة متغرية وهـى بـال شـك تـؤثر 

شـاكر (عىل توافق الطفل النفيس وتقديره لذاته وإدراكه لقيمـة صـفاته اإليجابيـة 
 ).17: 1991قنديل، 

 الحركية لدى طفل الفئات الفقرية  اللغة -2

حيث يرتبط الحرمان الثقايف بضعف الحصيلة اللغوية وعدم امليل إىل التجريد 
واالهتامم باملواقف العملية واملعاشة، وبالتايل ميل الطفـل إىل التعبـري الحـريك عـن 
انفعاالته ومشاعره، ومبا أن جو األرسة غالبا ما يسـوده انعـدام أو انخفـاض الحـوار 
والتواـصـل ـفـإن الطـفـل يـجـد ىف الـشـارع املـجـال الطبيـعـي للتعـبـري ـعـن مـشـاعره 
وانفعاالته، وىف الشارع حيـث ال رقابـة وال توجيـه يتعـرض الطفـل ملختلـف أنـواع 

 . االنحراف

 كـيـف أن ـسـلوك أطـفـال الفـئـات الفـقـرية ) 1975(وـيـذكر مـصـطفى حـجـازي 
مـع اآلخـرين، ورسعـة إفـالس يتميز بسيادة اللغة الحركية ىف التعامـل مـع العـامل و

وعـجـز .. الـحـوار اـلـذى يتـحـول إىل اـشـتباك باألـيـدي مرسودا بالـشـتائم واملـهـاترات
فالسـلوك الجـانح لـدى .  عمليات التفكري املجرد، والتوقف عند حـدود املحسـوس

أطفال الفقراء حوار عنيف ملحاولة للدخول ىف عالقة مع األخـر مـن خـالل العنـف 
 . انح أن ينتـزع مـن األخـر اعرتافاتـه ككـائن ذى قيمـةالجسدي، حيث يحاول الجـ
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وبالتاىل فإن عدم أو نقص تواصل الطفل داخـل األرسة يحرمـه مـن إشـباع حاجتـه 
لالستحسان والتقـدير ىف األرسة، ويدفعـه ىف املراهقـة إىل البحـث عـن االستحسـان 

 السـري ىف والتقدير خارج األرسة، فينتمي إىل رفاق السوء ويسري ىف ركـابهم ويـرفض
 . ركاب والديه

كام أن حجم األرسة وانشغال الوالدين برضوريـات الحيـاة وانخفـاض مسـتوى 
تعليم اآلباء، كل هذا يؤدى إىل غياب التفاعل بني األطفـال والكبـار ونقـص نصـيب 
كل طفل من الرعاية الوالدية، حيـث يفتقـدون الحـوار األرسى الـذى يجيـب عـىل 

ملزيد منها، وزيادة مفرداته اللغويـة التـى تشـجعه تساؤالت الطفل ويشجعه عىل ا
وباإلضافة إىل ذلك فإن الطفل ىف تلـك البيئـة يفتقـد مـن . عىل توضيح وجهة نظره

يقرأ له، ويقل لديه عامل االستعداد للقراءة، بل قد ال تتوافر املواد القرائية نفسـها 
 إعاقة النمو وهذا كله وغريه قد يؤدى إىل. داخل املنزل من كتب وصحف ومجالت

اللـغـوي، وـمـن ـثـم النـمـو العـقـىل ألطـفـال الفـقـراء وإذا مل تلـبـى األرسة مـثـل ـهـذه 
االحتياجات الرضورية فإن ذلك يعوق الطفل فيام بعد، األمـر الـذى يجعلـه يعـاىن 
اإلحباط والذي ينعكس بدوره عىل توقعاتـه لنفسـه فتصـبح لديـه رغبـة ملحـة ىف 

 عالوة عىل أن تـأثري هـذا الفقـر -إليها كسجني  والذي ينظر -الهروب من املدرسة 
والحرمان عـىل الـتعلم والنمـو لـه عواقـب وخيمـة ال يتحملهـا الفـرد وحـده، بـل 
يتحملها املجتمع كله، وعواقب من هذا النوع يستحيل تعويض خسائرها، وخاصـة 

 . إذا ما استمر هذا الفقر والحرمان لفرتة طويلة

 ات الفقرية الرثوة اللغوية لدى طفل الفئ-3

تعترب الحاجة اللغوية من أكرث االحتياجات التى تؤدى إىل إعاقة طفل البيئـات 
واـلـنقص اللـغـوى ـلـيس مـجـرد عـيـب ىف النـطـق أو أخـطـاء نحوـيـة، فـهـذه . الفـقـرية

وإن الفـروق االجتامعيـة ىف العـادات . ًالعوامل أقل العوامل تأثريا ىف النمو العقـىل
ًد تكون مرفوضة أو مقبولة وفقـا للـذوق والقـيم اللغوية تعنى أن هذه العادات ق

ُواملـثـْل وـقـد نتـسـائل ـعـن أحقـيـة الحـكـم بأفـضـلية ـقـيم الرشيـحـة الوـسـطى ـعـىل . ُ
الرشيحة الدنيا؟ إال أن اللغة لها وظيفـة أخـرى باإلضـافة لوظيفتهـا االجتامعيـة ىف 

 ". أداة الفكر"تسهيل االتصال والتفاهم بني الناس فهى 

وىل األشـياء التـى تتـأثر بالحرمـان االجتامعـى ىف الطفولـة كام أن اللغة هـى أ
املبكرة ذلك أنها تتأثر قبل أن يتأثر جهاز الطفل البيولـوجى أو حالتـه الغذائيـة أو 

 فإذا كنا نتعامل مع طفل محروم فنحن نتعامل مع جهاز لغـوى "حتى منوه الحرىك 
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ًرابعـة فإنـه يكـون مختلفـا والطفل املحروم عندما يصل إىل سن الثالثة أو ال" قارص

فالبد للطفل املحروم , عن األطفال اآلخرين ىف القدرات الالزمة لنجاحه ىف املدرسة 
ًبطريق ما أن يلحق بزمالئه ىف تنمية القـدرات اللغويـة، وإال سيصـبح معوقـا حـني 

وهـذا يعنـى الفشـل الـدراىس ملعظـم هـؤالء األطفـال، . دخوله املدرسة االبتدائيـة
ًاملحدد األفق لهم جميعا، بل وتبدو الصورة القامتة لهؤالء ولنا ولكل من واملستقبل 

 . يحاول أن يساعدهم لتنمية استعداداتهم

 الـفـروق ىف النمـو اللغـوى ـبـني Bernsteinوىف السـياق ذاتـه درس برتشـتاين 
ووجـد أن الفـروق بيـنهام فـروق . أطفال الرشائح الدنيا وأطفال الرشائح املتوسطة

لغـة " برنشـتاين"وقـد وصـف . ًهام لـه نظامـه اللغـوي املختلـف متامـانوعية فكال
الرشيـحـة اـلـدنيا باللـغـة املـحـدودة، أـمـا لـغـة الرشيـحـة املتوـسـطة فأـسـامها اللـغـة 
الشكلية أو اللغة الواضحة حيث متيزت لغة الرشيحة الدنيا بقرص جملها وبسـاطة 

 نوعيـة منخفضـة، تركيبها النحوي، كام أنها مخترصة ومحدودة وتحـوى أمثلـة مـن
أما اللغة الشكلية فهـي أكـرث دقـة، . ٍوباإلضافة إىل هذا فهي لغة ذات معان ضمنية

وأضـاف أن محدوديـة لغـة الرشيحـة الـدنيا . وميكنها التعبري عن عديد من األفكار
تحد من نوع األفكار التي ميكن التعبـري عنهـا ونقلهـا لآلخـرين وهـذا االخـتالف ىف 

تني الرشيحتـني ىف املجتمـع يعـوق التفـاهم بـني أفـرادهام النظام اللغـوي بـني هـا
(Spodek, 1990). 

باإلضافة إىل هذا فإن الكبار ىف الرشيحة املتوسطة يستخدمون الكلامت بحرية 
ويرس، مام يتيح الفرصة للطفل الستخدامها ىف مناسبتها، كام إنهم يشجعون الطفل 

ن عمليـة التصـحيح هـذه عىل نطق الكلامت بوضوح مصـححني أخطـاؤه، ويبـدو أ
فالطفـل عنـدما يبـدأ ىف اتصـاالته بـاآلخرين . رضورية لتعلم اللغة وعالقتها بالخربة

يستخدم لغة محدودة وركيكة، ويتسع أفق الطفـل اللغـوى ىف الرشائـح املتوسـطة 
بعكس الحـال ىف الرشائـح الـدنيا حيـث . عن طريق االستجابة لكالمه واستفساراته

وهـذا . ن عادة ىف كلامت مقتضبة أو من خـالل هـذا الـرأستكون استجابة الوالدي
 .فارق هام بني أطفال الفقراء وغريهم

ًوباكتساب الطفل لغة أكرث تركيبـا يبـدأ ىف إدراك جوانـب البيئـة املحيطـة بـه 
 ًمستخلصا أفكارها املجردة ويثبتها ىف ذاكرته، وهكذا يكتسـب سـيطرة عـىل بيئتـه 

ام اللغـة للتواصـل مـع اآلخـرين ىف البيئـة، ويبـدأ وبتكرار اسـتخد. من خالل اللغة
الطفل ىف استخدام اللغة كأداة للفكر بل ويصبح أكـرث قـدرة عـىل اسـتخدام اللغـة 
ًللتعبري عن انفعاالته، كام أنه يبتكر طرقا لتأجيل إشباع رغباته، وأخريا يصبح قـادرا  ً ً

 ًصة الطفل األكرث حظا ىف وهنا تظهر فر. عىل املقارنة والتمييز وتجريد بيئته وأفكاره
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وهكذا يتعلم طفل الرشيحة املتوسطة الكثـري . تنمية هذا الجانب املعقد من اللغة
عن عامله وعن استخدام اللغة لتثبيت هذا العامل ىف ذاكرته، كام أنه يـتعلم التفكـري 

ومثل هـذا الـتعلم هـو . ىف أوجه الشبه واالختالف ىف هذه البيئة الغاية ىف التعقيد
فيعمل اآلباء مـا وسـعهم . علم شخيص وموقوت باألفعال والخربات وأسئلة الطفلت

ملكافأة الطفل وتقوية استجاباته فيقرءون له ويتحدثون، فهو ينظر إىل العـامل عـىل 
وىف الواقع فـإن االستحسـان . أنه شئ ميكن تعلمه من خالل ألعاب وأنشطة مسلية

.. عـة والدقيقـة لهـذا الـتعلم املنـزيل الذى يقابل به هو رد فعـل السـتجابته الرسي
وـبـني تعـلـيم الطـفـل الـقـراءة " ـيـتعلم كـيـف ـيـتعلم " وينبـغـي ـعـدم الخـلـط ـبـني 

فالقيام بهذه املهمة ىف األرسة هو مجرد أداء بعـض مهـام املدرسـة قبـل . والحساب
فهـو يعنـى إعطـاء . أما أن يتعلم كيف يتعلم فهو شئ له معنى آخر. االلتحاق بها
فع للتعلم وأن يجد متعة ىف ذلك التعلم، كمام يعنى تنمية قدرة الطفل الطفل الدا

كام يتضمن تعويد الطفل . عىل االهتامم باألشياء وباآلخرين، وأداء أفعال لها هدف
إنـه . ًعىل تأخري تلبية رغباته، فيصبح ىف إمكانه العمل من أجـل هـدف أكـرث بعـدا

فـة واالستحسـان واملكافـأة ومـن يعنى أن ينظر الطفل إألى الكبـار كمصـدر للمعر
 :Bloom, 1985)خالل ذلك يتعلم الطفل أن يغري من توقعاته لنفسـه ولآلخـرين 

14). 

  عدم تكافؤ فرص التعليم يؤدى إىل تعلم العجز -4

يركز مفهوم تكافؤ فرص التعلم إىل تصور قوامـه أن التحصـيل العلمـى واملعـريف 
، وبالتايل فإن الدميقراطية الرتبوية تتجسد ىف ًيشكل نوعا من الخربات املادية والروحية

فدميقراطيـة الـتعلم ال تتحقـق ىف . التوزيع العادل للخربات الرتبوية بني أفراد املجتمع
توفري الفرص الرتبوية املتكافئة فحسب، وإمنا ىف توفري اإلمكانيات املتكافئـة للتحصـيل 

إن غياب هذا التكافؤ . ة الرتبويةالرتبوي بني أفراد املجتمع وهذا هو جوهر الدميقراطي
ًىف فرص التعليم ميثل انتهاكا للدميقراطية الرتبوية كام يعلـن املفكـر الفـرنىس روجيـه 

ً ويشكل ىف نهاية األمر توزيعا غري عادل للخربات املادية والروحيـة Roger Giroجريو 
امعيـة ومـن الواضـح أن هـذا التعريـف يؤكـد عـىل أهميـة الحيـاة االجت. ىف املجتمع

فالرتبية هى نوع مـن الخـربات املاديـة . كمصدر للتوزيع غري املتكافئ للخريات املادية
والروحية ىف آن واحد وبالتاىل فإن التوزيع املتكافئ لهذه الخريات يشكل البعد الرتبوي 

 وهـذا يعنـى ىف نهايـة األمـر أن املسـاواة . ملسألة نقص املساواة أو زوالها االجتامعيـة
 الرتبيـة والتعلـيم، تتجسـد ىف عمليـة التوزيـع املتكـافئ للخـربات الرتبوبـة، ىف ميدان 

 ومتكني أفراد املجتمع كافة من الحصول عىل نصـيب متكـافئ مـن الخـربات الرتبويـة 
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املتاحة، وبالتاىل متكني كل فـرد ىف املجتمـع مـن إشـباع كامـل الحتياجاتـه العلميـة 
ًفقـا ملعطيـات الـرثوة الرتبويـة املتـوافرة ىف والرتبوية ىف إطار املؤسسات الرتبويـة و

 .املجتمع

إن التحديد الذى سقناه ملفهوم تكافؤ الفرص التعليمية يتباين إىل حد ملحوظ 
مع عدد كبري من التحديدات التى تعرب عن وجهات نظر مختلفـة، وسـنكتفى هنـا 

: وصـفها  الـذى ينظـر إىل املسـاواة الرتبويـة بGastonباإلشارة إىل تحديد جاستون 
إمكانـيـة متاـحـة، أـمـام األطـفـال كاـفـة، ـمـن أـجـل الحـصـول ـعـىل تعـلـيم يناـسـب "

استعداداتهم العقلية الخاصة، وذلك بشكل مستقل عن تـأثري الرشوط االجتامعيـة 
ومـن املالحـظ أن إذا كانـت . كالوضع االقتصادي واالجتامعي لعائالتهم: الخارجية 

لفئات األخرى يتفاوتون من حيث قـدراتهم أبناء الفئات الفقرية كغريهم من أبناء ا
العقلية وميولهم واستعداداتهم، إال أنهم يعانون من عدم التكافؤ ىف فـرص النجـاح 
ىف الحياة بسبب الظروف االجتامعية واالقتصـادية والثقافيـة التـى ال تسـاعد عـىل 
بلورة قدراتهم العقلية مـن خـالل مواقـف عمليـة معاشـه، وإذ قـدر لـبعض أبنـاء 

ئات الفقرية استكامل دراستهم فإنهم يجدون بحكم انتامئهم االجتامعي صعوبة الف
ىف أن تسند إليهم املهام التي تتناسب مـع تكـوينهم العلمـي، عـىل عكـس أطفـال 
الفئات امليسورة الذين ال يجدون صعوبة ىف الحصول عىل العمل الـذي يـوفر لهـم 

ذكاء واالجتهاد ولعوامل اجتامعيـة ًفاملدرسة تصطفى روادها وفقا ملعايري ال. متيزهم
ًوـهـذا يعـنـى أن رشوط اـلـدخول املتـكـافئ ال تعـنـى تأكـيـدا ـعـىل املعـنـى . مختلـفـة

فاألطفال يدخلون إىل املدرسـة ولكـن رشيحـة مـنهم . الدميقراطي بأبعاده املختلفة
ًواسـعة تغادرـهـا كرهـا ألنـهـا ال تسـتطيع أن تواـكـب سـريوراتها املدرـسـية وعواـمـل 

فاملدرسة تفتح أبوابها للجميع ولكنهـا تـرتك مجـال االسـتمرار فيهـا . هااالصطفاء في
لعنارص القدرة عىل االستمرار وهذا يعنى ىف نهاية األمر مبدأ البقاء لألقوى واألصلح 

واألقوى واألصلح هم ىف غالب األمر هؤالء التى انتظمت رشوط حياتهم ىف أفضـل : 
رجوا من مستنقع الحياة إىل دائـرة رصاع تجلياتها، أما األضعف فهم هؤالء الذين خ

ـا ـغـري الـضـعف والعـجـز والهزمـيـة الـسـائد ىف ) الواـسـطة(فأـسـلوب . ال ميلـكـون لـه
مجتمعاتنا والقائم عىل املحسوبية والزبونية والعمالئية والعالقـات العائليـة، تتـيح 

 بـأن ألبناء الفئات امليسورة االستئثار باالمتيـازات املاديـة واملعنويـة، ويسـمح لهـم
 يقوموا بنفس دور آبائهم املتمثل ىف احتكار الرثوة والسلطة والنفوذ 

 والخـطـوة األوىل الـتـى ميثلـهـا نـظـام الواـسـطة ـهـو أن الـفـرد عـنـدما يلـجـأ إىل 
 أصحاب النفوذ واملال عن طريق أقاربه وأصدقائه طالبـا املسـاعدة فإنـه يعـرب مـن 
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د ىف األسـاس لحاميـة أصـحاب خالل هذا العمل عن عدم ثقته بالقانون الـذى وجـ
وبلجوـئـه إىل الواـسـطة يـقـدم والءه لعائلـتـه ـعـىل والـئـه ملجتمـعـه . النـفـوذ واـلـرثوة

أن مفهوم املجتمع ومفهوم الوطن واألرض ) 1987(ووطنه، وكام يقول هشام رشاىب 
ىف ظل مجتمع كهذا يتصفان بطابع تجريدي، ولـيس لهـام معنـى حقيقـي إال عنـد 

ب والدين، والخطوة الثانية التي ميثلها نظام الواسطة تتمثـل ربطهام بعالقات النس
ىف أن تحقق مبدأ العدالة ىف التعليم لجميع أفراد املجتمـع يفقـد معنـاه الصـحيح 
مامل يتحقق عدالة اجتامعيـة عـىل مسـتوى املجتمـع ككـل، وبـدون تحقيـق هـذه 

 مـن محتواهـا العدالة الشاملة فإن العدالة ىف التعليم تصبح عدالة صـورية فارغـة
 . الحقيقي

ًوتصور مجتمعا من املجتمعات تتغلغل فيه الواسـطة ىف كـل أمـر مـن األمـور 
صغر أو كرب، وهذه حقيقة قد تنطبق عىل بعـض املجتمعـات، مـاذا سـيكون عليـه 
حال الناس ىف مثل هذه املجتمعات، الحال سيكون أن هؤالء القـوم تجسـد لـديهم 

 ىف هـذه الحالـة )*(ها إال مـن خـالل الواسـطةاإلحساس بأن أمورهم ال ميكن قضـاؤ
عليهم البحث عن صديق أو قريب أو التقرب من شخص ذو مكانة ىف املجتمـع ىك 
يأمر صاحب املسئولية فينجز األمر، خطر مثل هذا الجـو هـو أن النـاس سـينرصف 
تفكريهم عن اإلجراءات النظامية، ويركزون عىل الطرق غري النظامية وغري الرشعيـة 

( أو) عىس ىف كل خرابة لنا قرابة(ثري من األحيان،ولذا نجد املثل الشعبي يقول ىف ك
حيث تؤكد هذه األمثال وغريها الحالة الذى يكون عليها الناس ) طرى ناشف أكلناه

حينام يكون نظام الواسطة واملحسوبية والقرابة هو الشائع بل قاعدة يسـري عليهـا 
الوضع تفقـد اللـوائح واألنظمـة واملؤسسـات ىف مثل هذا . املجتمع ىف كل نشاطاته

هيبتها، ويحل محلها العالقات الشخصية واملعرفة، وهذا سيكون عىل حساب الحق 
والكفاءة ومن ثم ضـعف اإلنتاجيـة والعطـاء، وبـالطبع فـإن غيـاب املوضـوعية أو 
غياب املعايري وعدم احرتام املواهـب الفطريـة واملـؤهالت العلميـة ىف أى مجتمـع 

وتضـيع . تيجته تفىش قيم الفساد والرشوة واملحسوبية والتملق لدى أفرادهتكون ن
ًالكفاءة وسط هـذا كلـه وينـزوى األصـلح، واألفضـل واألكـرث علـام، ومعرفـة تاركـا  ً

 . الساحة للمتملقني واملرتشني وتعميق الفساد مبختلف صوره

لم، ومن ثم فإن غياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد سـببا مـن أسـباب العجـز املـتع
 وانتشار االغرتاب بني الطلبة والشباب ألنه أدى إىل زيـادة الشـعور باإلحبـاط لـدى 

 
                                                           

يجب التفريق ىف هذا املقام بني الواسطة والشفاعة، فالواسطة هى العمـل عـىل إعطـاء شـخص   *
حقا ال يستحقه، أما الشفاعة فهى متكني الشخص مـن نيـل حقـه الـذى حالـت دونـه إجـراءات 

النظام، أو رمبا يعود األمر لصاحب الحق فهو مـن النـوع روتينية أو موظف متغطرس وال يفهم 
 . الخجول الذى ال يستطيع تقديم نفسه والدفاع عن حقه
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الكثري منهم بسبب عجزهم عن الحصول عىل حقوقهم التعليمية، كـام أن التعلـيم 
الذى ال يقوم عىل العدالة قادر عىل إبعاد الكثري من األفراد عن واقعهـم، وفصـلهم 

 بـأن التعلـيم غريـب عـنهم، كـام يزيـد الظلـم عن عاملهم، وأوجد لـديهم الشـعور
الرتبوي من شعور الكثري من الطلبة بالغنب والقهر مـام ولـد لـدى بعضـهم النقمـة 

 . عىل مجتمعاتهم ورفضها والتمرد عليها

ًومن جهة أخرى فإن املجتمع الذى مييز تربويا بني أبنائه قد يدفع الكثري منهم 
 له، وحـني يحـاول أولئـك األبنـاء تغيـري الواقـع إىل دائرة ضعف االنتامء وقلة الوالء

بالطرق املرشوعة والقانونية فال يستطيعون، وقد يلجأون للعنف مام يهـدد األمـن 
االجتامعي أو يحسون بالعجز واإلخفاق، أو مييلون للعزلـة واالنطـواء واالنسـحاب، 

ة عىل وكل ما سبق تعد مظاهر عجز عن التحكم ىف أحداث املجتمع لها نتائج سلبي
 . الفرد واملجتمع

  قسوة الظروف وقسوة الوالدين-5

إن طفل الفئات الفقرية ال يعاىن من قسوة الظـروف االقتصـادية واالجتامعيـة 
والتعليمية فحسب بل يعـاىن أيضـا مـن قسـوة الوالـدين الـذين غالبـا مـا يكونـان 

الطفـل ىف جاهلني بأبسط املبادئ املتعلقة بالتعامل مع الطفل، وكثـريا مـا يتعـرض 
هذا املستوى إىل العقاب الجسدي والـنفيس املتمثـل عـىل الخصـوص ىف االسـتهزاء 
وتحقري الذات، كام أن العقاب الجسدي ال يعلم الطفل شيئا إال الرضوخ واالستكانة 
وتعلم العجز ملن هو أكرب وأقوى منه وملن هم أعىل منزلة، من هنا يتعلم الفرد أن 

الضغينة، ويستسلم متاما للمؤثرات معتقدا أن ذاتـه يسكت عىل القهر، وأن يكبت 
أن أطفـال ) 1975(ضعيفة ال تستطيع التأثري ىف األمور، وعىل حـد قـول سـيلجامن 

ـدىن،  ـة بالـت ـاليتهم الذاتـي ـم فـع ـتعلم، وتتـس ـالعجز اـمل ـرية يـشـعرون ـب ـات الفـق البيـئ
 وينظرون إىل األحداث االجتامعيـة عـىل أنهـا أحـداث خـارج نطـاق تحكمهـم، وال

يستطيعون تغيري نظرة من حولهم لهم، ويدركون أن جهدهم وقـدراتهم لـيس لهـا 
 .تأثري يف النتائج

ومن ثم تتكون يف الفرد صفات لهـا أبعـد األثـر يف تكـوين شخصـيته،وىف تطـوير 
أمناط سلوكه، لذا نرى الفرد يف سـلوكه االجتامعـي بـدال مـن اعـتامده عـىل الرصاحـة 

ـرين، ـع األـخ ـاون ـم ـدق والتـع ـري والـص ـلوب ـغ ـة، واألـس ـداورة، واملداهـن ـل إىل اـمل   ميـي
 أي ذم -املبارش، ويعتاد الدس والتمويه ىف تفاعله االجتامعي، لهذا نجـد أن االغتيـاب 

 هو من عاداتنا العميقة الجذور، وال يقـل العقـاب -الغائب وتعريته من كل املحاسن 
  اآلثـار السـلبية التـي النفيس املتمثل يف التخجيل واالستهزاء عن العقـاب الجسـدي ىف
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يخلقها عىل شخصية الطفل،بل قد يكون العقاب الـنفيس أكـرث فاعليـة ىف تـرويض 
ًإنـه يخلـق ىف الـنفس شـعورا .. الفرد وجعله أكرث امتثاال إلرادة من هم أعىل منـه 

ًبالذنب، فيشعر الفرد أنه مذنب ليس فقط عىل صعيد السلوك الفعـيل، بـل أيضـا 

 )1975هشام رشاىب، (ملعرفة واملقصد عىل صعيد الفكر وا

وىف هذا الشأن ميكن القول بأن الفقر بيئة مالمئـة لنمـو السـلطة والقهـر، وأن 
ًسوء الوضع اإلقتصادى يشكل خطرا حقيقيا عىل الحرية، يقول هارولـد السـىك  إذا "ً

بدأ االقتصاد ىف مجتمع يتأزم ويتدهور فهنا تصـبح الحريـة ىف خطـر، فـالفقر يولـد 
ف، وال خوف يرىب الشـك وهنـا يبـدأ الحـاكمون يخـافون مـن الحريـة ألنهـم الخو

يشعرون بأن املحكـومني مل يعـودوا ىف يرس وأنهـم مل يعـودوا يؤمنـوا بأسـاليبهم ىف 
الحكم، وأنهم أى املحكومني يتطلعون إىل شئ جديد ويتوقـون إىل أوضـاع متكـنهم 

صـالح الـنظم االقتصـادية من القضاء عىل العـوز، فـإذا مل يعمـل الحـاكمون عـىل إ
بالطرق السليمة العواقب أخطروا إخفات صورة املحكومني القلقني بالقوة، ولجئـوا 

 ).1990عىل عقلة، (إىل العنف ليتمكنوا من املحافظة عىل سلطانهم وامتيازاتهم 

كام أن الفقـر قـد يـؤدى إىل الـرفض واملعارضـة مـام يجعـل بعـض الحـاكمني 
نف ىف مواجهتهام، كام أن الفقـر مـن ناحيـة أخـرى قـد يلجئون إىل السلطوية والع

ًيقود إىل خوف الفقراء من مستغليهم مام يجعل املستغلني أكرث استبدادا وتسـلطا،  ً
فكام يقول الكواكبى فإن االستبداد يرسـخ ىف األمـم التـى يكـرث أغنياؤهـا، ويخـاف 

يجرسون عـىل الفقر ظامليهم خوف رثاءه ونذالة، خوف البقات من العقاب فهم ال 
االفتكار، فضالً عن اإلنكار كـأنهم يتوهمـون أن داخـل رؤوسـهم جواسـيس علـيهم 

 )1995أحمد الربيع، (

ومن هنا فإنه البد من التدخل املبكر حتـى ال ترتسـخ االتجاهـات االجتامعيـة 
فلهـؤالء األطفـال الحـق مسـتقبالً ىف أن يتسـاءلوا عـام . التى تثبت من ثقافة الفقر

 لهم، حيث يشيع فيام بينهم عادة الشعور بعدم االنتامء إىل املجتمع فعله املجتمع
ولهـذا تتعـاظم أهميـة أن . الذى تركهم حتى وصلت بهم األحوال إىل ما هم عليـه

يوفر لهم املجتمع احتياجاتهم، فهو النمط الثاىن بعد األرسة املسئول عن تلبية تلك 
ًبكرا حتى نـكرس حلقـة اإلحبـاط االحتياجات ذلك أن نجاحنا يعتمد عىل أن نبدأ م

واليأس والفشـل وحتـى يكـون للمدرسـة دور فعـال ىف حـارض الطفـل ومسـتقبله 
وينبغى أن تحتل العدالة االجتامعيـة ) 2000نادية كامل، (ومستقبل الوطن بالتاىل 

 مكانتها الالئقة ىف املجتمع، وىف مجال التعلم خاصة من خالل إتاحـة فرصـة تعلـيم 
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ء وعن طريق بدائل جديدة ميكن معها تلبيـة االحتياجـات التعليميـة أطفال الفقرا
 . لهؤالء األطفال

  حرمان حىس وحرمان ثقايف-6

إن الرتكيب العقىل لطفل الفئات الفقرية يتميز بفقـر ىف اللغـة مـام يجعلـه ال 
مييل إىل التفكري النظري واملجرد، فالبيئـة التـي يعيشـها هـذا الطفـل فقـرية ثقافيـا 

 السـيام - إىل ثقافة الوالدين وفقرية لغويا حيث يغيب بـني أفرادهـا الحـوار بالنظر
 ويتم التواصل مـن خـالل عبـارات تفتقـر إىل -بني الوالدين، وبني األبناء والوالدين 

املرونة ويغلب عليها الطابع القمعي والقهري، وتستخدم عىل شكل أوامر ونـواهي 
ي ىف األدوات واألشـياء، مبـا يـنعكس بالسـلب باإلضافة إىل الفقر املاد. ولوم وتحقري

وهى حصيلة تظـل متخلفـة عـن الحصـيلة اللغويـة . عىل الحصيلة اللغوية للطفل
لطفل الفئات غري الفقرية، والذي تتاح له فرصة أكرب لالحتكاك بـالكثري مـن األشـياء 

 . املوجودة ىف محيطه، وبالتايل تتاح له فرصة أكرب لتنمية حصيلته اللغوية

ـاء فا ـرارات ومـن ـم مبناقـشـة الـق ـوت تـسـمح لـه ـذين يعيـشـون ىف بـي ـال اـل ألطـف
حصيلتهم اللغوية تكون حصيلتهم ىف الذكاء أعىل من األطفال الذين يكون آبـاؤهم 
متساهلني، أو غري مكرتثني، ويطلبون من أطفالهم الطاعة دون نقاش وعـدم الكـالم 

أى أن " ال تفكـر "  البنـه وكف أو إطفاء حصيلتهم اللغوية، كام لو كان األب يقـول
 أسلوب الوالدين ىف الرتبية والتنشئة يرتبط بذكاء وقدرات أبنائهم 

وإذا كان الطفل يحتاج إىل مكان نظيف يلعب فيه، ولعب مناسبة يلعب بهـا، 
وأوراق وأقالم ملونة وما إىل ذلك من املثـريات البيئيـة الرتبويـة، فـإن أغلـب هـذه 

رس محدودة الدخل، ونتيجة للتكـدس ىف شـقة صـغرية، املتطلبات ال تتوافر لدى األ
ًبل حجرة واحدة أحيانا، ال يجد الطفل مكانا يلعب فيه سوى خـارج املنـزل حيـث  ً

ومن هنا فـإن عـدم العنايـة . الشوارع بكل ما تتصف به من مالمح الفقر والتخلف
 الكـرب ًالكافية بالطفل ىف هذه السن املبكرة، يـرتك أثـرا عـىل سـلوكه وشخصـيته ىف

وهـى السـائدة بـني " ثقافـة الفقـر"ًوهذا ما ميكن أن يقدم تفسريا ملا أطلـق عليـه 
 . السكان من ذوى الدخل املنخفض

وـقـد أثبـتـت الدراـسـات أن أطـفـال الفـقـراء محروـمـون ـمـن املـثـريات البيئـيـة 
واملثريات البرصية، وهذا يرجع إىل قلة وفقر األثاث وعدم توفر اللمسات الجامليـة 

وعـدم . عة مثل اللوحات أو املجسـامت وغريهـا مـن وسـائل الزينـة املألوفـةاملتنو
 القدرة عـىل رشاء أدوات اللعـب ذات األحجـام واألشـكال واأللـوان املختلفـة التـى 
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فقلـة ).  2000ناديـة يوسـف، (ًتشكل تحـديا لقـدرات الطفـل اليدويـة والعقليـة 
ن االستثارة الحسية املبكرة رضوريـة املثريات البيئية تعوق النمو اإلدراىك املعرىف، وإ

للربمجة الكافية للمخ،وأن الخربات املثرية للحـواس ىف املرحلـة املبكـرة تعـد أسـاس 
التحصيل املدريس فيام بعد، وعند افتقاد تلك املثريات فإن النمو يأخذ طابع الفشل 

ان وىف هذا الشأن قد يتخـذ الحرمـ. (Heffernan, 1998)الذى يزداد مبرور الوقت 
الرتابـة والـروتني ىف حيـاة تلـك األرس، ويرجـع : ًالحىس لألطفال صورا عديدة منهـا 

بدرجة كبرية إىل عجزها املادى عـن تـوفري مـا يحقـق تنويعـا واثـراء لبيئـة الطفـل 
ًاملنزلية من أدوات ولعب وتسلية وترفيه، أو عجز األرسة ماديا عىل القيام برحلة أو 

، كـذلك يتمثـل الحرمـان الـحيس ىف نقـص مصـادر قضاء أجازه خارج حدود املنـزل
الجامل واإلمتـاع الـحيس ىف املنـزل، فاملنـازل املتواضـعة قـى تأسيسـها والفقـرية ىف 
تجهيزاتها املادية والخاليـة أو تكـاد تكـون خاليـة مـن وسـائل الرتفيـه تحـول دون 
تشكيل وتفتق استعدادات الطفل، وتكـف أو تطفـئ مواهبـه، وأحاسـيس الجـامل 

بداع لديه، وتعتقل قدراته العقلية وتضيق أفق خياله وتجدب مصادر املعرفـة، واإل
 . وتبعث فيه روح امللل والسأم من الحياة

كام أن أطفال البيئات الفقرية يعانون مـن صـعوبات خـالل سـنوات دراسـتهم 
وبالتـايل فـإن حرمـان . بسبب نقص االسـتثارة العقليـة ىف سـنوات حيـاتهم املبكـرة

ًثريات البيئية ىف سن مبكرة يعد حرمانا من العوامل التي تساعد عـىل الطفل من امل
وذلك أن املثريات التي تحتويهـا . ًالنمو، وحرمانا ألعضائه وحواسه من أداء وظائفها

بيئة الطفل تساعد عىل النمو عن طريق اسـتطالعه لهـا وبحثـه فيهـا وهـذا يعنـى 
ـفـرص التعـجـب والتـسـاؤل رضورة ـتـوفري مـثـريات متنوـعـة للطـفـل حـتـى تـتـاح ـلـه 

 ,Wall)وعـىل حـد قـول وال .  والفحص والتفكـري، والبحـث واالختبـار واملالحظـة
 ـمـن وـجـود عالـقـة ـبـني ـثـراء التجرـبـة اللغوـيـة للطـفـل ومـنـو تفـكـريه (93 :1975

واستعداده للتعلم فالقدرة عىل النمو املتكامل للتفكري تعنى االتصال مبـدى واسـع 
 . ت كثرية التنوعًجدا من املفاهيم واملثريا

ـني بالصــف األول باملدرســة  ـال امللتحـق ـار جنســن إىل أن األطـف ـذا أـش وىف ـه
االبتدائية من أرس فقرية أقل كفاية عىل التمييز ىف الرؤية وىف االستامع إىل األصوات، 
فضالً عن افتقاد الحوار األرسى الذى يجيب عىل تسـاؤالت الطفـل ويشـجعه عـىل 

أجـزاء ومفـردات األشـياء، كـام أن األطفـال الـذين خـربوا املزيد منها والتعرف عىل 
ًحرمانا شديدا يعـانون عجـزا عـن الـتحكم ىف سـلوكهم وعـدم قـدرة عـىل تحديـد  ً

 وأثبتـت . أهدافهم ىف الحيـاة، وعـدم القـدرة عـىل االسـتفادة مـن خـربات حيـاتهم
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أن انخفـاض تقـدير الـذات باعتبـاره أوضـح الخصـائص ) 1984(دراسة روث ويىل 
لنفسية ألطفال الفئات الفقـرية توضـح أنهـم فئـة يغمرهـا شـعور هائـل بالفشـل ا

إن هـذا اإلحسـاس . والعجز عن التكيف، والخوف من فقـدان االعتبـار االجتامعـي
بالفشل يكاد يشل كل محاولة للمبادأة االجتامعية من جانبهم حتـى قبـل التفكـري 

ن يتهيأ للحركة، ويعمق العجز فيها، أشبه بشلل ىف اإلرادة الذى يجهض األمل قبل أ
 فال هو Self-Defeatingويزىك روح التخاذل، ويضع الطفل ىف دائرة اإلحباط الذاىت 

ًيفعل شيئا تتحقق به راحته، وال هو يتوقف عن تأنيب ذاتـه، ومـع اسـتمرار هـذه 
الحالة من العجز عن الفعل وفقدان الفاعلية فإن املوقف النهايئ للفرد عدم الرضـا 

نفس وعدم االقتناع بجدوى أى صفات إيجابية ميتلكها ومن ثم يعلـن عجـزه عن ال
مام يجعله يعاىن من اإلحبـاط أثنـاء ). 2005، الفرحاىت السيد، 1991شاكر قنديل، (

دراسته االبتدائية والذى ينعكس بدوره عـىل توقعاتـه لنفسـه فيصـبح لديـه رغبـة 
رمان عـىل الـتعلم والنمـو لـه وتأثري هذا الح) سجن املدرسة(ملحة ىف الهروب من 

بل يتحملها املجتمع كله، وعواقب . عواقب وخيمة ال يتحملها الفرد املحروم وحده
من هذا النوع يستحيل تعويض خسائرها، وخاصة إذا ما استمر هذا الحرمان لفرتة 

 .طويلة

وىف هذا الشأن أثبتـت األبحـاث والدراسـات السـابقة أن افتقـار بيئـة الطفـل 
لتى تساعد منوه ىف السنوات األوىل تؤدى إىل نتائج وخيمة يرتتـب عليهـا للمثريات ا

تأخر تعليمه لدرجة ال ميكن تالفيها أو تعويضها بأى تحسينات ىف البيئة فيام بعـد، 
كام أكدت الدراسات التى أجريت عىل األطفال اليتامى أنهم عندما ينتقلون ىف سن 

ًا إىل بيئـة ثقافيـة غنيـة كريـاض األطفـال مبكرة من بيئاتهم الفقرية املحرومة ثقافي
يتحسن مستوى ذكائهم بدرجة ملحوظة، وتتوقف درجة التحسن ىف ذكـائهم عـىل 

حيـث . عدة عوامل منها مدة بقائهن ىف رياض األطفال وأعامرهم عندما نقلوا إليها
كلام كانت أعامرهـم صـغرية وزادت مـدة بقـائهم ىف ريـاض األطفـال زادت نسـبة 

دت دراسات أخرى عىل أهمية ثـراء البيئـة التـى يـرىب فيهـا الطفـل ىف وأك. ذكائهم
ووجد أيضـا أنـه إذا وصـل الطفـل إىل . السنوات األوىل من عمره قبل سن السابعة

محمـد (هذه السن فإن تحسني البيئة يكـون قليـل التـأثري ىف زيـادة نسـبة ذكائـه 
 ) 1998مرىس، 

  )6)1( ضعف الرغبة ىف التعليم-7

رب من مجرد نقص ىف الدخل واملوارد املالية، فهو يحرم الفـرد مـن يعد الفقر أك
 التعلـيم والرعايـة الـصـحية، وميـاة الرشب النقـيـة، واألرض والتسـهيالت االئتامنـيـة، 

 
                                                           

 ) .إمرأة من أثيوبيا(إذا كان األبناء اليأكلون فكيف يتعلمون  -1



 سياقات العجز املتعلم وقضاياه االجتامعية
 

 365

واملعلومات واملشاركة السياسية، والبنية األساسية ووالتوظف، وكلها أمـور يحتاجهـا 
ـسـتمتاع باملـسـاواة ىف الـفـرص، اإلنـسـان حـتـى يـسـتطيع الـسـيطرة ـعـىل التنمـيـة واال

 . وبالبيئة اآلمنة

 له تـأثري عـىل كـل أبعـاد - عىل سبيل املثال -فمن ناحية فإن التعليم األساىس 
 فهو يوفر لإلنسان األساس الذى يستطيع مـن - االقتصادية وغري االقتصادية -الفقر 

جتمـع، فهـو خالله أن ينمى املهارات والسلوكيات التى يحتاجها حتى ينـدمج ىف امل
إن التعلـيم . مينحه الثقة التى يحتاجها حتى ميسك بزمـام حياتـه بأشـكال مختلفـة

يكسب اإلنسان قوة ويوسع من دائرة اختياراته وميكنه مـن السـيطرة بشـكل أكـرب 
كـام أنـه يجعـل اإلنسـان عـىل وعـى بحقوقـه . عىل األحداث التـى تشـكل حياتـه

مــن املشــاركة ىف عمليــات التغيــري االجتامعيــة واملدنيــة والسياســية، وميكنــه 
وهو ما يكتسب أهميـة خاصـة بالنسـبة للفتـاة واملـرأة . الدميوقراطى واالجتامعى

حيث إنها عادة ما تفتقر للقـوة االجتامعيـة والسياسـية، وبالتـاىل ألسـباب التقـدم، 
 . وانتشال الذات من الظروف التى عادة ماتكون مزرية

بة ىف التعليم لدى أبناء الفئات الفقرية ومن ناحية أخرى قد يكون ضعف الرغ
نتيجة شيوع التفكري الخرايف والالعقالين داخل األرسة، والذي ال يساعد عـىل تعزيـز 
الرغبة ىف التعليم لـدى األطفـال، بـل قـد يلجـأ اآلبـاء ىف بعـض األحيـان إىل إرغـام 

باء ىف أبنائهم عىل االنقطاع عن املدرسة بعد بضع سنوات من دخولهم رغبة من اآل
يساعدهم األبناء ىف أعاملهم، وكتعبري عن عدم ثقتهم بالعلم واقتناعهم بـأن العلـم 

ومام يعزز ضعف الرغبـة ىف ) الفقهاء والعلامء،واألثرياء(الحقيقي هو الذى ميارسه 
التعليم لدى أطفال الفقـراء أنهـم يشـعرون بـأن الجـو العـام للمدرسـة يقيـد مـن 

 ينظر إىل نظام املدرسة عىل أنه نظام قمعى يرغـب حريتهم ىف الحركة، مام يجعله
 .  ىف التخلص منه

ًوقد يكون راجعا إىل أن الوالدان ىف الفئات الفقرية ال يعرفان القراءة والكتابـة، 
أو لديهام معرفة بسيطة بهام، وميارسان أعامال ال عالقة لها بـالقراءة والكتابـة، مـام 

عالقـة باملعرفـة والكتـاب والثقافـة بصـفة يجعل الجو األرسى بعيدا عن كل ما لـه 
عامة، وينعكس ذلك عـىل الطفـل الـذي يعـيش مثـل هـذا الجـو، حيـث ال يشـعر 
بوجود حوافز مادية أو معنوية تبعث لديه الرغبة عىل التعلم، كام أن املعرفة التي 
يتلقاها طفل الفئات الفقرية ىف املدرسة ال عالقة لهـا بواقعـه املعـاش، مـام يجعلـه 

ر بالغربة داخل املدرسة، وعدم التجـاوب مـع محتـوى املـواد الدراسـية التـي يشع
 .يدرسها
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كام أن الطفل قد يعاىن من التأخر ىف بعض املهارات الالزمة للنجاح ىف املدرسة 
وال تستطيع البيئة املدرسية العادية تعويض هـذا الـنقص، مـام يـؤدى إىل تـراكم : 

وتشري بعض الدراسات . ه إىل التأخر الدراىسالنقص مبرور الوقت والذى يؤدى بدور
(Forst & Hawkes, 1996) إىل أنه إذا أجريت بعض التعديالت ىف املنهج املدرىس 

حتى يناسب أطفال البيئات الفقرية عند التحاقهم باملدرسة، فقد يكون هـذا عـامالً 
ًمساعدا إال أنه ليس كافيا للتعويض عن الفقر البيئى ىف الطفولة املبك رة، فضالً عـن ً

 عـن تـأثري البيئـة عـىل األطفـال عنـد (Hardy, 1970)ذلك كشفت دراسة هاردى 
التحاقهم باملدرسة ىف سن السادسة، حيث تخلف األطفال الفقراء عن زمالئهم أبناء 

وأكدت الدراسات أن األطفال الذين يعـانون . الطبقة املتوسطة يف املجال األكادميي
قتصادي ال تؤهلهم خرباتهم للتعامل مع طريقة التفكري من الحرمان االجتامعي واال

 بطريقـة - منـذ والدتهـم -التى تؤهلهم للنجـاح ىف املدرسـة ذلـك أنهـم يعيشـون 
تختلف ىف أسلوب املعيشة والسلوك والـنمط اللغـوي عـن غالبيـة أفـراد الرشيحـة 

 ىف املتوسطة ىف املجتمع، كام أن فهمهم للعامل املحيط بهـم يتشـكل وفـق حيـاتهم
وأضافت الدراسة أن فقـر ومحدوديـة خـرباتهم املبكـرة قـد . رشيحتهم االجتامعية

 ).2000نادية كامل، (وضعت حد أقىص لقدراتهم عىل النمو 

ومجمل القول أن طفل الفئات الفقرية يتعرض للشعور بـالعجز كونـه يتعـرض 
لهيمنة والقهـر لبيئة تؤكد عىل القولبة والنامذج الثابتة، ويشيع فسها أن السيادة وا

والقمع هى الطريقة املثيل ىف الرتبية، أى أن الفـرد يحـب أن يكـون مسـيطر عليـه 
أنهـا تربيـة توجـد ) 1975(ومتحكم فيه ومغلوب عىل أمره، وكـام يـرى سـيلجامن 

وتنمى لدى الفرد معارف مشوهة تجعله يـدرك الـنقص ىف قدرتـه عـىل السـيطرة، 
سب لدى أفرادها القـيم املحبطـة لإلنجـاز، أنها تر) 1990(وكام يرى فتحي الزيات 

وأن الفرد ال ميكن أن يكون إال كام يراد له أن يكون، وأن الباب الرشعي للنجاح هو 
االعتقاد ىف الحظ والصدفة أو االعتامد املطلق عىل اآلخرين، وليس للجهـد الشـخيص 

تعمل عملها بأنها ) 1994(وكام يقول سيد عثامن . واملثابرة والكفاح من أجل الهدف
يف قهر وتعجيز الفرد ألنها تضعف بل تكاد تقتل صلة الفرد بذاتـه، وتسـد سـبله إىل 
اتصاله بذاته وتضعف عنده الثقة بالـذات ألن القهـر ال يرتفـع والـقرس والضـغط ال 

وتكـاد تقتـل .  يتوقف إال عندما يرى الفرد وقـد استسـلم واسـتكان للقـوة املهيمنـة
أن بيئـة الفئـات الفقـرية تعطـل ) 1997( الفرحـاىت السـيد تلقائية املتعلم، كـام يـرى

الخيارات الشخصية وتجرب الفرد عىل القيام بسلوكيات معينة ترتضـيها البيئـة، قـد ال 
  ًترتبط مبا يرغبه الفـرد، باإلضـافة إىل أنهـا تشـكل لـدى الفـرد اعتقـادا بـأن فشـله أو
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اته اإليجابية، وبالتايل ال عجزه يعود إىل نقص قدرته، ومن ثم يشعر باستخفاف صف
يحاول الفرد ويقل دافعه للتحكم من البيئة وقبول أنـه ال قـدرة لـه عـىل الـتحكم، 

 . ونتيجة لذلك يفشل يف التمييز بني املهارة والصدفة

 
 العجز املتعلم واالزدحام : القضية الخامسة عرش

فهـو يـؤثر . يعد االزدحام أحد العوامل األساسية املسببة للمشـكالت النفسـية
ًـتـأثريا ـسـالبا ـعـىل اإلنـسـان، وـيـؤدى إىل اـضـطرابات انفعالـيـة وبـعـض التـغـريات ىف  ً
ـدالت  ـة كمـع ـية واالجتامعـي ـحة النفـس ـؤرشات الـص ـض ـم ـوية وبـع ـواحي العـض الـن
االنحرافات األخالقية واالضـطرابات االنفعاليـة والـرتدد عـىل مستشـفيات األمـراض 

 . النفسية والعصبية

التى يوجد عليها الفرد عند إدراكه نقص الحيز املتاح لـه واالزدحام هو الحالة 
أو أن نصيبه من ذلـك الحيـز ال يزيـد عـام هـو متـاح لـه فعـالً، واالزدحـام متغـري 
سيكولوجي بالدرجة األوىل حيث ال يتوقف معايشة االزدحام عىل الكثافة السكانية 

 التـى ىف ًفحسب بل يتوقف أيضـا عـىل الظـروف) عدد األشخاص ىف وحدة سكنية(
ظلها تحدث الكثافة السكانية، وال يتحقق فيها مستوى الخصوصـية املرغوبـة لـدى 

 . األفراد

وتتضح أثـار االزدحـام عـىل اإلنسـان لدرجـة أن األبحـاث أكـدت أن الصـدمة 
ًالبدنيـة لحـاالت الزحـام تلعـب دورا مـهـام ىف اسـتجابة األشـخاص تجـاه الـصـدمة، 

ة ال يستطيع اإلنسان تحملهـا، وتـؤدى بـه إىل ويصبح الزحام مع كرثته أحداث مؤمل
القول بأنها حاالت خارجـة عـن تحكمـه مـام يـؤدى ىف النهايـة إىل العجـز املـتعلم 

 ).2005الفرحاىت السيد، (

. Baum, et al, 1978; Baum)توصلت دراسات باوم وزمالئهوىف هذا السياق 
Calesnick, 1978, Baum & Valins, 1977)اتجـة عـن الزحـام  أن االسـتجابة الن

ًتعد مثاالً صادقا إلدراك العجز املتعلم، وهى الحالة التى يتعرض فيها الفرد ملوقـف 
مثـال ذلـك . ال يستطيع فيه السيطرة أو الترصف بحرية تجاه عنارص بيئية مزدحمة

عندما يلتحق الفرد مبكان عمل مزدحم فال هو يستطيع أن يغري من ازدحام مكـان 
ع أن يرتك العمل لحاجته إليه، ونفس اليشء ميكن أن نلحظه العمل، وال هو يستطي

عندما نتعرض لعاصفة رملية شديدة، فالفرد الراغب ىف الخـروج مـن منزلـه يشـعر 
بأنه مقيد السلوك حيث ال هو يستطيع أن يواجه العاصفة وال هو راغب ىف البقـاء 

 ل هـذه املواقـف ومن الطبيعي أن الفرد ال يقف مكتوف اليدين أمام مث. ىف املنزل
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م إال إذا كان عاجزا عن التكيـف، لكـن الفـرد السـوي رسعـان مـا يتخـذ مـن الـلـه
ففـى حالـة . أساليب التكيف ما يجعله قادرا عىل مواجهـة هـذه املواقـف البيئيـة

االزدحام التي تحد من حريته يتخلص منها بواسطة االنعزال مـثال، وىف حالـة الجـو 
ت التـى تسـاعدنا عـىل البقـاء ىف املنـزل، وىف حالـة العاصف نستخدم بعض التقنيا

فشلنا ىف التعامل أو مواجهة القيود البيئية التى قد تعوق سلوكنا غالبا ما نصـل إىل 
حالة العجز، تلك الحالة التى نشعر فيها بأنه ال سيطرة لنا عـىل املوقـف أو نشـعر 

 . فيها بضعفنا عن تغيري املواقف

 ;Loo, 1976)ثر التزاحم عىل سلوك األطفـال وأجريت دراسات عديدة حول أ
Loo & Smetana, 1978) أـشـارت نتائجـهـا إىل أن الـتـزاحم ـيـؤدى إىل الـسـلوك 

الـتـدمريى لألطـفـال والـسـلوك الـعـدواىن، وإدراك أن الجـهـد وـسـيلة ـغـري مجدـيـة ىف 
الحصول عـىل النتـائج، ومـن ثـم تفضـيل عـدم بـذل الجهـد والركـون إىل السـلبية 

.  ديـة، وزيـادة معـدل اللعـب اإلنفـرادى، وعـدم االتـزان االنفعـاىلوتفضيل االعتام
عـدم الراحـة، كـره :وأضافت هذه الدراسات خمسة عوامل ناتجة عن التزاحم هى 

 .حجرة التعلم، واللعب النشط، والتجنب والغضب والعدوان

 أربعـة أطفـال - أن أطفـال األرس كبـرية الحجـم (Rutter, 1975)ويؤكد راتـر 
ً يبدون ىف وضع ال يحسدون عليه، فهـم أقـل ذكـاءا لفظيـا -ب تحديده فأكرث بحس ً

وأقل ىف تحصيلهم القراىئ إىل جانب احتامل تعرضهم ملشـكالت السـلوك والجنـاح، 
وهذه اآلثار السلبية لألرسة كبـرية الحجـم ميكـن تبنيهـا بشـكل واضـح منـذ بدايـة 

م فيهـا التفاعـل اللفظـى ذلك بأن األرسة كثـرية العـدد يتسـ" راتر"املدرسة، ويفرس 
بالفوىض، حيث ينزع أفرادها للحديث دفعة واحدة بحيث يضيع املعنى أو ينعدم 
ىف البيئة اللغوية، كذلك فمثل هذه األرس ينقصها التنظيم والقواعـد املتسـقة، كـام 
يشيع فيها عدم االنسجام بني أفرادها وكرثة الشقاق، وانعدام الرقابة الوالدية، وهى 

 ,Jersild, Telford & Sawrey)رتبطت بزيادة العدوانية لدى األطفـال متغريات ا
1975: 364). 

كام أن األرس الكبرية يتضائل فيها االتصال املبـارش بـني أى مـن الوالـدين وكـل 
طفل عىل حدة، كام يتعرض فيها األطفال لكم أكرب من اإلحباط وهـو مـا ميكـن أن 

كبـرية العـدد واألرس صـغرية العـدد ىف يفرس الفروق التى توجـد بـني أطفـال األرس 
بعض متغريات الشخصية حيث ارتبط كرب حجـم األرسة باالعتامديـة لـدى األطفـال 

 .(Smort, 1963)وبإدمان الكحوليات ىف البالغني ) 1990ممدوحة سالمة، (
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 فيؤكـدان عـىل أن كـل (Zaionc & Markus, 1972)أمـا زايونـك ومـاركوس 
ىشء مـا للمنـاخ املعـرىف لـألرسة، وكلـام زاد عـدد عضو مـن أعضـاء األرسة يضـيف 

األطفال مع تناقص الفاصل الزمنى بيـنهم تـدهورت البيئـة املعرفيـة لـألرسة بوجـه 
 بدراسة مسحة للوقوف عـىل العالقـة بـني (Breland, 1974)وقد قام بريالند . عام

 التحصيل الدراىس وحجم األرسة، ووجد أن درجات التحصيل كانت تنخفض مبارشة
مع تصاعد الرتتيب امليالدى، حيث فرس ذلك بأن زيادة عـدد الصـغار املتقـاربني ىف 
درجة النضج العقىل يخفض من نوعية البيئة املعرفيـة لـألرسة، وىف نفـس الدراسـة 
وجد أن زيادة الفاصل الزمنى بني بني كل طفل وآخر يعد من األمور التى تزيد من 

ً ذلك يتيح لألطفال مناخـا معرفيـا غنيـا يـؤدى إىل ْثراء البيئة املعرفية لألرسة، إذ أن ً ً

ارتفاع التحصيل، كام أن زيادة األبناء ىف األرسة يزيد من املنافسة بينهم، كـام يزيـد 
 .من االحتكاك

 أحـد نتـائج الزحـام لـدى املجتمعـات الريفيـة (Rodin, 1974)ولخص رودن 
رشوع إسـكان مدينـة ولـد أسـود ىف م) 32(الفقرية، من خالل دراسة أجراهـا عـىل 

نيويورك ويختلف هؤالء األفراد مع قرنـائهم الـذين يشـاركونهم العيشـة ىف مدينـة 
 والظروف البيئية (IQ)نيويورك، وال يختلف هؤالء األطفال ىف مستوى نسبة الذكاء 

أو الطبقية أو مستوى الدخل، وتم وضعهم ىف جداول تعزيز إجرائيـة يتلقـون مـن 
وصل رودن أن االزدحام ينتج عنه إحساس بالعجز يعـوق خاللها ألعاب وحلوى، وت

رغبة الطفل ىف االختيار، أو يكف قدرته عىل اختيارات نشـطة ولهـا جـدوى عـالوة 
عىل أن االزدحام ىف مكان اإلقامة وعدم كفاية التأثيث املنزىل يرتتـب عليـه فقـدان 

 . الخصوصية

 بتجربة (Rodin, 1974)ولزيادة تأكيد العالقة ين االزدحام والعجز قام رودن 
تتوازى ىف تصميمها مع التجارب التى تخترب العالقة بني االكتئاب والعجز، حيث تم 
اختبار أربع مجموعات من األطفال الـذين يعيشـون ىف ظـروف مشـابهة للدراسـة 
 األوىل، نصفهم عاش مع أفـراد كثـرية ىف نفـس الشـقة، والنصـف اآلخـر عـاش مـع 

إعطاء نصف هذه املجموعـات مشـاكل غـري قابلـة للحـل، قليل من األفراد، وتم عد 
وإعطاء النصف اآلخر مشاكل قابلة للحل وبعد ذلـك تـم اختبـار جميـع األطفـال ىف 
مشاكل جديدة وسهلة وقابلة للحل، ولوحظ أن األطفال الذين كانوا يعيشون عيشـة 

ًمزدحـمـة وىف نـفـس الوـقـت تعرـضـوا ملـشـاكل ـغـري قابـلـة للـحـل أدوا أداء ـسـيئا  ـعـىل ً
  املشكالت القابلة للحل، أما األطفال الذين كـانوا يعيشـون عيشـة غـري مزدحمـة وىف
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ًنفس الوقت تعرضوا ملشاكل غري قابلة للحل أدائهم أقل سوءا من املجموعة األوىل، 

ومن املدهش أنه إذا كانت املشكلة األوىل قابلة للحل فإن األطفال الذين يعيشـون 
ين يعيشـون ىف ظـروف غـري مزدحمـة يسـتطيعون ىف ظروف مزدحمة وكذلك الـذ

 . أدائها بشكل جيد

 أن الفرئان التـى ربيـت (Goeckner et al, 1973)وهنا توصل جوكرن وزمالؤه 
ىف أقفاص مزدحمة فشلت ىف الهرب من الصدمة، وتنفق هـذه النتـائج مـع نتـائج 

 زـيـادة وهـنـا ـيـؤدى االزدـحـام إىل. رودن ىف تأكـيـد عالـقـة الزـحـام ـبـالعجز اـملـتعلم
ًمستويات االستثارة السيكولوجية وغالبا ما يتم تفسري هذه االستثارة من قبـل مـن 

يتعرضون لها كام يظهر األفراد الذين مروا بتجربة ازدحام حديثة قدرة ضعيفة عىل 
وقـد . (Dooley, 1975)تحمل اإلحباط وتهيـؤ رسيـع إلدراك العجـز عـن الـتحكم 

ًلفقراء األمريكان السود معيارا آخر لتـأثري االزدحـام يكون األداء األكادميي لألطفال ا

 وقد ال يكون هـو السـبب الوحيـد، (IQ)وقد يرجع ذلك إىل انخفاض نسبة الذكاء 
ًرمبا يكون العجز راجعا إىل الفقر البيئي أكرث من اعتقاد الفرد نفسـه بثبـات ذكائـه 

 مـن خـالل العجـز، الورايث، حيث قد تنخفض كل من نسبة الذكاء واألداء األكادميي
 ملا ذكره سيلجامن ىف مناقشات عدة أن النجاح األكـادميي يتطلـب عـاملني -ًوطبقا 

 :أساسيني

 .كفاية السعة املعرفية  -1
 . ارتفاع الدافع نحو األداء-2

فاعتـقـاد الطـفـل بأـنـه ـعـاجز أو أن النـجـاح مـسـتقل ـعـن اـسـتجابته اإلرادـيـة 
 اإلراديـة املعرفيـة مثـل لجوئـه إىل طلـب التلقائية، يقلل لديه ثقتـه ىف اسـتجاباته

، وبالتايل Doing Mental Additionمعلومة من الذاكرة ، أو إضافة أعامل عقلية 
يؤدى إىل زيادة معدل نسبة الذكاء والنجاح األكادميي، ولـيس هنـاك دراسـة تؤكـد 
عىل دور االعتقاد ىف العجز كسبب محوري لخفض نسـبة الـذكاء واألداء األكـادميي 

 . ى األطفال الفقراء السود األمريكانلد

 , Kuykendall& Keeting)وىف السـياق ذاتـه ىف دراسـة لكوكينـدال وكيـنج 
 عىل طلبة الجامعة الذين يعيشون ىف ظـروف زحـام شـديدة مقابـل طلبـة (1984

يعيشون تحت ظروف زحام أقل، أظهرت نتائجهـا انطبـاق معـايري العجـز املـتعلم 
عىل الطلبة الذين يعيشـون ) ي للتحكم، معارف العجز املتعلمالسلبية، التوقع السلب(

  إذ أظهـر هـؤالء الطلبـة نقـص ىف االسـتمرار ىف أداء املهـام. ىف ظروف زحام شـديدة
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ـي  ـحاب االجتامـع ـة، باإلضــافة إىل االنـس  وضــعف Social withdrawalالتجريبـي
 .التحكم يف أحداث حياتهم، ونقص توقع تحكمهم ىف املستقبل

 بدراسـة أثـر (Harris & Bruce, 1980)ذا السياق قام هاريس وبريس وىف ه
االزدحام داخل حجرات اإلقامة لدى طلبة الجامعة عىل السلوك التوكيـدى أشـارت 
نتائجها أن الطلبة املقيمني ىف حجرات قليلة التزاحم أكرث توكيدية بشـكل دال مـن 

نته دراسة عبد الوهاب كامـل الطلبة املقيمني ىف حجرات عالية التزاحم، وهذا ما بي
ًأن تعرض األطفال إىل ظروف سكنية غري مناسبة خصوصا عند ارتفاع عـدد ) 1991(

األبناء عن خمسة أفراد يـؤدى إىل تعرضـهم لإلهـامل وسـوء املعاملـة التـى تـؤدى 
ومن ناحيـة أخـرى أثبتـت الدراسـات . بالرضورة إىل ارتفاع السلوك العدواىن لديهم

 :ة متيز من يتعرضون للزحام منها وجود جوانب ملحوظ

تعد االستجابة الفورية لالزدحـام محاولـة السـتعادة الـتحكم، وهـى اسـتجابة   -1
ناتجة عن الزحام املتكرر الذى ميهد للسلبية والفتور والكسل نتيجـة اسـتمرار 

 . الزحام
يها خفض اآلثار السلبية للزحام، وأن األحداث السيئة التى ال ميكن السيطرة عل  -2

ًىف املواقف املزدحمة ال يتصف بها الفرد وحده ولكن يتصف بها اآلخرون أيضا 

)Baum & Calesnick, 1978.( 

 : أثار االزدحام عىل سلوك اإلنسان فيام يىل(Gifford, 1997)ويلخص جيفورد 

تقليل امليل آلخرين وضعف إمكانيات التفاعل بني األفراد املشـرتكني ىف البيئـة   - 
 .املزدحمة

 .من البيئة) الهروب(االنسحاب النفىس أو املادى   - 
 .ضعف االستعداد للمساعدة أو التعاون مع اآلخرين  - 
 .احتامل زيادة امليل للعدوان لدى األفراد ىف البيئة املزدحمة  - 
 .اختالف درجة القدرة عىل التكيف مع البيئة املزدحمة حسب الجنس  - 
 .علم بسبب عدم القدرة عىل التحكمالوصول لحالة العجز املت  - 

وبجانب هذه اآلثار فإنه يجدر بنا اإلشارة إىل أثر الكثافـة بصـفة خاصـة عـىل 
املواقف التعليمية ذلك أننا نلحظ أن زيادة الكثافـة ىف الفصـل املـدرىس تـؤدى إىل 
ضعف التفاعل بني املدرس والطلبة، وتقليل توقعات الطلبـة حـول إمكانيـة تعزيـز 

 ..ن جانب املدرس بسبب انشغاله عنهمسلوكهم م
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 عالقة ضوضاء االزدحام بالعجز املتعلم
 أن الضوـضـاء ميـكـن أن تـكـون ـضـارة بـصـفة خاـصـة Bogardويـشـري بوـجـارد 

لألشخاص الذين كانوا بالفعل تحت تأثري أنواع أخرى من اإلجهـاد بتقليـل قـدرتهم 
ن ـتـدفع بـهـم إىل وميـكـن أ. ـعـىل مواجـهـة مـشـكالتهم االنفعالـيـة والتغـلـب عليـهـا

العصاب، وعندما يسمع شخص ضوضاء غـري مطلوبـة يتكـون لديـه شـعور جسـيم 
 أن عدم االرتيـاح الـذاىت املتكـرر بسـبب Battigوقد وجد باتيج . بالعجز واإلحباط

 Fabianويقول فابيان .  الضوضاء ميكن أن يخل مع مرور الوقت بالتوازن االنفعاىل
ن الفرد قد يرتاكم لديه من غري أن يشـعر بتـوتر أنه من الجوانب الخبيثة للصوت أ
ً أبحاثـا كثـرية عـن كيفيـة welchوقـدم ويلـش " عصبى بسبب التعرض للضوضـاء 

تأقلم املخ والجسم بالبيئات، ووجد أنه من الضار بالجهاز العصبى ولسـائر الجسـم 
وهذا بالضبط هو املوقف الذى . أن تعمل هذه األجهزة فوق طاقتها معظم الوقت

اجهنا ىف كثري من البيئات العرصية التى تتسم بالتزاحم والضوضـاء املرتتبـة عـىل يو
ها التزاحم، فالضوضاء من أكرب العوامل التى تسهم ىف ذلك النشاط الضـار، وأسـوأ 
موقف ممكن هو الذى تكرث فيه مفاجأة الجهاز العصبي بأصوات شديدة االرتفاع، 

ترضبه مرة واحدة ىف وقت ال تكون فيه فمثل هذه الضوضاء تأخذ املخ عىل غرة، ف
أجهزة الكف الواقية عاملة، وبذلك تحدث صدمة تخل بالجهاز العصبي وحده، بل 
والغدد الصامء والجهاز الخاص بالقلب واألوعية الدموية، ونحن بحاجة إىل مستوى 
معقول ومتنوع من التنبيهات لنحتفظ بصحتنا العقلية، والتنبيه الزائد عن الحد قد 

 )1974نظمى لوقا، (سبب انهيارات بصحتنا العقلية وصحتنا البدنية ي

ويذكر سيلجامن أن الضوضاء غري املمكـن الـتحكم فيهـا والناجـة عـن الزحـام 
 إىل أن (Glass &Singer , 1972)وتوصـل جـالس وسـنجر .  تؤدى إىل تعلم العجز

شكلة، وتشـتت الضوضاء غري املمكن التحكم فيها تتداخل بل قد تعوق أداء حل امل
وإذا ما استمرت الضوضاء يصل الفرد إىل نقطة يشـعر .  انتباه الفرد، وتربك تفكريه

وتفصيل دراسة جـالس وسـنجر يكمـن . عندها بأنه ال يستطيع التحكم ىف األحداث
 Behavioral Afterىف بحث اآلثار السلوكية الناتجـة عـن الضوضـاء بعـد توقعهـا 

Effectsوبـات مـن الضوضـاء، وبعـد انتهـاء أخـر نوبـة  تم تعـريض املفحوصـني لن
ضوضاء تم إعطاؤهم واجبات إضافية ألدائهـا، كـان أحـد هـذه الواجبـات يـرى إىل 
قياس تحمل اإلحباط، وتضمن هذا الواجب قيام املفحوصني مبحاولـة حـل سلسـلة 

وكان املتغـري .  ومن ضمن ألغاز السلسلة اثنان غري قابلة للحلpuzzlesمن األلغاز 
 عـدد املحـاوالت التـى يحاولهـا املفحوصـون : ع ىف هذا الجزء من التجربة هو التاب
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وكان الواجب الثاىن ىف الدراسة هـو أن يقـوم . ىف حل اللغزين الذين ليس لهام حل
 وحيث كان عليهم أن يقـرؤوا proof-readingاملفحوصون بعملية قراءة التصحيح 

وأظهـرت .  منسوخة باآلىل الكاتبةًويضعوا خطوطا تحت الكلامت الخاطئة ىف ورقة
نتائج الدراسـة أن األداء الـذى يـىل التعـرض للضـغوط غـري املتوقعـة والتـى لـيس 

كام انخفضت قـدرة . ًبإمكان املفحوصني التحكم فيها أو إيقافها قد تأثر تأثريا سلبيا
املفحوصني عىل تحمل اإلحباط، وكذلك كفاءة عمليـة القـراءة للتصـحيح، وأشـارت 

ًج أيضا أن املفحوصني الذين أدركوا أنه ليس لديهم سيطرة عىل الضوضاء، بـل النتائ
عـلـيهم التـعـرض لـهـا ـقـد ـقـرروا أن الضوـضـاء أـكـرث إـثـارة للـضـيق والقـلـق مقارـنـة 

 . باملفحوصني الذين سمح لهم بالسيطرة والتحكم ىف الضوضاء

 عـن وىف ضوء ذلك عنيت كثري من النظريات بفكرة التحكم ىف السلوك النـاتج
، ويعتمـد هـذا النمـوذج عـىل Control modelاالزدحام، لتقـدم منـوذج الـتحكم 

 إىل الحرية التى ميتلكها الفرد إلصـدار Personal controlمفهوم التحكم الشخىص 
ًالقرارات والسلوكيات التى يختارهـا، وميكـن أن يشـري الـتحكم الشـخىص أيضـا إىل 

ر أن لديـه فهـم ومعلومـات كافيـة ىف التحكم املعرىف، والذى يعنى أن الفـرد يشـع
املوقف لىك يشعر بدرجة من الـتحكم فـيام يحـدث، ويفـرتض منـوذج الـتحكم أن 
الكثافة املرتفعة تؤثر عىل سلوك اإلنسـان ومشـاعره، ألنهـا متيـل إىل تقليـل شـعور 
الفرد بالتحكم، مام يؤدى إىل إدراك االزدحام، وانبعـث مـن هـذا النمـوذج مفهـوم 

 الذى يشري إىل وجود كثـري مـن األشـخاص اآلخـرين تعـوق Interferanceالتدخل 
األنشطة الهادفة، ومن ثم اإلحباط، وجرب الفرد عىل االستسالم، وتعطيـل إرادتـه، أو 
اإليحاء له بأن إرادته وجهده ال يؤثران ىف النتائج، أو تغيري مواقف االزدحام، كذلك 

 الذى يعنـى Behavioral constranintيضع منوذج التحكم مفهوم تقييد السلوك 
. ًأن وجود العديد من األشخاص اآلخرين يضع قيودا حقيقية أو مدركة عىل السلوك

وهناك دليل عىل أن التفاعل غري املرغوب فيه والناتج عن الكثافـة العاليـة يحطـم 
مشاعر التحكم الشخىص، ويهيئ الفرد إىل االستسالم وتفضـيل الكسـل والركـون إىل 

ـة، ـة االعتامدـي ـع نظرـي ـام ـم ـتحكم لالزدـح ـوذج اـل ـابه مـن ـدة يتـش ـب عدـي  وىف جواـن
سليجامن للعجز املتعلم، حيث يطور األفراد الذين ميرون بكثافة عالية، توقـع بـأن 

 . أفعالهم ال تؤثر عىل ما يحدث لهم

 وىف ـهـذا الـسـياق تـعـد العالـقـة ـبـني الضوـضـاء واـلـتعلم اإلنـسـاىن وأداء املـهـام 
الباحثون عىل السبب الذى تحدث به الضوضـاء تأثرياتهـا، مسألة معقدة، وال يتفق 

ـاحثون   وترـكـز معـظـم التفـسـريات ـعـىل خـصـائص االـسـتثارة للضوـضـاء، ويعتـقـد ـب
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آخرون أن شعور الفرد بالتحكم ىف املواقف مهم للغاية، فضال عن إدراكه أنه ميتلك 
ـور  ـتحكم ىف األـم ـات اـل ـل ـهـذه(Glass et al; 1978; 1979)معطـي ـق ـك   وتتـف

ـؤ ـهـى األـكـرث تنـفـريا  ـة للتنـب ًالتفـسـريات ـعـىل أن الضوـضـاء املتقطـعـة، ـغـري القابـل

كام أن هذا النوع من الضوضاء له تأثري عىل أداء املهام حتى لـو مل يكـن . ًوتشويشا
 )2002عبد اللطيف خليفة، جمعة يوسف، (لدى الشخص خربة طويلة به 

 Cohen, et al, 1980) وىف هذا الشأن قدم كوهني وزمالؤه دراسات تجريبية
& Kelly, 1981) عن األداء الدراىس لألطفال الذين يدرسون ىف فصول تحـت ممـر 

طريان الطائرات بـالقرب مـن مطـار لـوس انجلـوس الـدوىل، حيـث كـانوا يجـدون 
ـصــعوبات أـكــرث ىف ـحــل املـســائل املعـقــدة، وارتـفــاع درـجــة الـشــعور ـبــالعجز 

Helplessnessاع ضغط الدم ومشكالت ىف التـنفس ، فضال عن معاناتهم من ارتف ..
وتبني أن األطفال الذين يعيشون ىف منازل معرضة لضوضاء املرور املرتفعـة الشـدة 

ًوتـؤثر الضوضـاء أيضـا ىف . يجدون صعوبة ىف التعلم فضـال عـن شـعورهم بـالعجز
 . السلوك االجتامعى

ت  انخفـاض التفـاعال(Appleyard & Lintel, 1972)واكتشف أبليارد وليتـل 
وأشارت دراسـات أخـرى إىل .  االجتامعية بني الجريان ىف األماكن املتسمة بالضوضاء

أننا ال منيل إىل مساعدة الغربـاء ىف البيئـات املتسـمة بالضوضـاء مقارنـة بـاملواقف 
 وربطت عدة تجارب الضوضاء باملستويات (Mathews & Canon, 1975)الهادئة 

.  (Donnerstein & Wilson, 1976)عمليـة املرتفعة من العـدوان ىف املواقــف امل
 : وىف هذا الصدد ترتبط مشكلة الضوضاء بعاملني بالنسبة للفرد هام

  القابلية للتنبؤ-1

ًحيث إن الضوضاء التي ميكن التنبؤ بها أقل أثرا عن تلك التى تقع بشكل غـري 

ر متوقع وغري منتظم،فالشخص العائد إىل منزله وهـو يعلـم سـلفا أن هنـاك مصـد
إزعاج مستمر ناتجا عـن إصـالحات ىف الشـارع أمـام املنـزل ميكـن أن يتقبـل هـذا 
الوضع ويتكيف نسبيا له،غري الشخص الـذي يفاجـأ ببـدء العمـل ىف اإلصـالح أمـام 

ًإن وقع الصوت املفاجئ ىف هـذه الحالـة يـرتك أثـرا أكـرب . منزله أثناء ساعات نومه
 . الحركة ىف عملية اإلصالحبكثري مام لو كان الشخص يعرف موعد انتظام 

  القدرة عىل التحكم-2

من الطبيعي أن املثـري الـذي يسـتطيع اإلنسـان الـتحكم فيـه بدرجـة أو بـأخرى 
 يختلف ويقل أثره عن ذاك املثري الذى ال يستطيع اإلنسان التحكم فيه، حيث إن فقد 
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أو أى مثري آخر والضوضاء . القدرة عىل التحكم ىف املثري يضاعف تأثريه عىل اإلنسان
 . يؤدى إىل العجز املتعلم ىف حالة استمرار عدم القدرة عىل التحكم ىف هذا املثري

وعادة ما يرتبط الزحام املرتفـع ىف املحـيط االجتامعـي باالنسـحاب والشـعور 
بقدر أقل عىل ضبط املوقف، وتظهر عىل األفراد أعراض العجز، وأن إحساس الفـرد 

تجعـل إحساسـه باالزدحـام أقـل مـن ذويهـم ممـن ال بقدرته عىل ضبط االزدحام 
ميكنهم الضبط والتحكم ىف موقف االزدحام، وال حظ الباحثون أن هناك ارتباط بني 
تقارير الكثافة العالية وبني الزيارات التى يقوم بها الطلبة املقيمون مبساكن الطلبة 

حاـلـة الـصـحية وـقـرر ـمـاكني وآـخـرون أن ال. ذات الكثاـفـة العالـيـة للمراـكـز الطبـيـة
للسجناء الذين يقيمون ىف ظروف كثافة عالية أسوأ من ذويهـم الـذين يقيمـون ىف 

وطبقا لدراسات شتاين فإن هناك عالقـة بـني معتقـدات . ظروف كثافة عددية أقل
الوفيات األعىل والحوادث التي ترتبط بالبيوت الفقرية، واالزدحام الشديد يف املنـزل 

 ) 1994ىف السيد فهمى، (

ـام ـأثر ـك ـوف يـت ـة ـس ـة مزدحـم ـروف منزلـي ـال ىف ـظ ـنفىس لألطـف ـو اـل  أن النـم
باالحباطات والقيود الناتجة عن ضيق املكان املـادى، وبحيـث يجـد الطفـل نفسـه 
مقيدا ىف نطاق ال يسمح له بحريـة اللعـب والحركـة ومامرسـة النشـاط، إن نشـأة 

ق مبافيـه، أو عالقات اجتامعية منسجمة وصحية داخل األرسة ال يتم ىف مكان يضـي
أرسة يتقاسم أفرادها فراش النوم، إن األرسة الفقرية عـادة تتجـاور ىف مكـان واحـد 
ومن ثم تعيش ىف أحياء فقرية أيضا، ومن هنا تسوء الظروف املحيطة بالفرد داخـل 
وخارج حدود أرسته، ويصبح محسـورا ىف الـداخل، ومحـارصا مـن الخـارج، ولـذلك 

ويعـيش ىف أحيـاء فقـرية، وينطبـع ىف داخلـه هـذا يصنف اجتامعيا عىل أنه فقـري، 
الشعور بالعزلة واالغرتاب عن اآلخرين، وينتابه أيضـا شـعورا بفقـد السـيطرة عـىل 

، األمر الذى يؤدى إىل إدراك فقد )1991شاكر قنديل، (املوقف، واالستسالم له متاما 
 ـسـيطرته ـعـىل األـحـداث، وإنكـفـاء دافعيـتـه، وإحـسـاس عمـيـق ـبـالعجز، وتفـضـيل

السلبية، وتطفل معارف مشوهة عىل عقله، ومتركزها حول ذاته، وتوقعات متشامئة 
 ).2005الفرحاىت السيد، (نحو املستقبل 

ـم األرسة وأداء  ـني حـج ـلبية ـب ـة ـس ـاحثون عالـق ـد الـب ـوص وـج ـذا الخـص  وىف ـه
األطفال عىل اختبارات الذكاء، عـالوة عـىل أن األداء أيضـا يكـون أقـل ىف التحصـيل 

 لعمل املـدريس، وقـد فرست تلـك النتـائج ىف ضـوء االفـرتاض بـأن أطفـال املرتبط با
 مـن حيـث (أو كافيـا ) من حيث النـوع(األرس الكبرية العدد ال يتلقون قدرا مناسبا 
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ـمـن املـثـريات اللفظـيـة واللغوـيـة ـمـن الكـبـار املالزـمـني للطـفـل، إن التزاـيـد ) الـكـم
ين ىف األرس الفقـرية مزيـدا مـن والتضاعف ىف عدد أفراد األرسة يرتـب عـىل الوالـد

الجهد ىف اتجاه تحقيق مطالب الغذاء والكساء، وأساسـيات الحـد األدىن الرضوريـة 
" بالرعاية الشخصـية " الستمرار الحياة، وذلك يؤدى إىل ضعف أو فقدان ما يسمى 
) 1991ـشـاكر قـنـديل، (للطـفـل واالـهـتامم باملطاـلـب، والحاـجـات النفـسـية للطـفـل 

ب التى أجراها كالهاون عىل الفرئان، وكريستيان عىل الغزالن، حيـث وأشارت التجار
وضعت ىف بيئـات مزدحمـة ال تتناسـب مـع أعـدادها املتزايـدة، وأدت إىل أعـراض 
مرضية كالجنسية املثلية والسلبية، وإدراك عدم القدرة عىل التأثري ىف األمور، وأكـل 

واتخـذت هـذه ) الـة الغـزالنىف ح(واملـوت ) ىف حالة الفرئان(لحوم بعضها البعض 
النتائج دليالً عـىل الـدور الـذي تلعبـه الكثافـة العاليـة ىف إحـداث سـلوك العجـز، 

وبـرغم تكـرار هـذه النتـائج ىف حـاالت الـبرش ىف بعـض . والسلبية، السلوك املرىض
األماكن من العامل، إال أنها مل تكن متسقة بالدرجة نفسها التـى اتسـمت بهـا نتـائج 

ًووجد شميدت أن عددا أكرب من األحـداث . ى أجريت عىل الحيواناتالدراسات الت
الـجـانحني، وـنـزالء الـسـجون ـقـد ينـحـدرون ـمـن أحـيـاء تتمـيـز بازدحامـهـا الـشـديد، 
ومساكن متعددة األرس، احتوت أبنيتها عىل وحـدات عديـدة، كـام وجـد أن نسـبة 

جمعـة (سـكن عدد السكان القاطنني فيها كانـت عاليـة بالنسـبة لـألرض املالمئـة لل
 ).2001يوسف، 
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 مراجع الكتاب 

 
 مراجع عربية : أوالً

ـخـربة اإلحـسـاس بالوـحـدة النفـسـية، حولـيـة كلـيـة ): 1983( إـبـراهيم قـشـقوش -1
 ).2(الرتبية، جامعة قطر، العدد 

فيس أزمة الهوية ىف املراهقة، والحاجة لإلرشاد الن): 2002( أبو بكر مرىس محمد -2
 .القاهرة، مكتبة النهضة املرصية

العـنـف األرسى، الـقـاهرة، دار قـبـاء لطباـعـة ): 1999( إـجـالل إـسـامعيل حلـمـي -3
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املـؤرشات التشخيصـية الفارقـة لألطفـال ذوى ): 1996( إحسان حسـنى حلـواين -4
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 منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القـرى مبكـة رسالة ماجستري غري
 . املكرمة

رؤية مستقبلية لتعزيز املكانـة االجتامعيـة للمعلـم ىف ): 1990( أحمد الخطيب -5
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معـدالت انتشـار ): 2005(دالخالق، السـيد محمـد عبـدالغنى  أحمد محمد عب-12
االكتئاب لدى عينة من األطفال املرصيني، مجلة الطفولة العربية، 

 ) 23(العدد ) 6(املجلد 
تأثري التعرض ملستويات مختلفة من الضوضاء ): 2000( أحمد مصطفى العتيق -13

النتبـاه عىل ظهور شكل سلويك ينذر باحتاملية اإلصابة باضطراب ا
مفرط النشاط لدى عينات من أطفال مرحلة الطفولـة الوسـطي، 

 ). 4(جزء ) 24(مجلة كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العدد  
أزـمـة الرتبـيـة ىف اـلـوطن الـعـرىب ـمـن منـظـور ): 1986( اـسـحق أحـمـد فرـحـان -14
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شكال املتقاطعة، كراسة التعليامت، اختبار األ): 1990( إسعاد البنا، حمدى البنا -15

 .املنصورة، مكتبة عامر
ىف التنمية العربية، دار املسـتقبل العـريب، ): 1983 (الـلـه إسامعيل صربي عبد -16

 . لبنان–بريوت 
العنف نحو املـرأة والطفـل املـؤمتر السـنوي ): 1997( إقبال األمري الساملوطى -17
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 . للنرش، عامن
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 .العلوم االجتامعية املجلد الخامس العدد الرابع
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) 1(املسنني يف املجتمع الكويتي، مجلـة دراسـات نفسـية، العـدد 
 ).22(مجلد 

ـف -29 ـد الرشـي ـمة عـي ـتوى ): 1988( بـس ـة، املـس ـار الالعقالنـي ـني األفـك ـة ـب العالـق
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ـالح عبد-32 ـم ـص ــه جاـس ـدى ): 1986 (الــل ـية وـم ـق املدرـس ـالف املراـف ـاهرة إـت ـظ
انتشارها وأسبابها، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، عـدد 

 ) 60(مجلد ) 15(
ية دراسة ميدان: املدرسة واالغرتاب االجتامعي): 1998( جاسم يوسف الكندرى -33

 ) 46(، 12لطالب التعليم الثانوي لدولة الكويت، املجلة الرتبوية، 
تالقى الثقافات والعالقات الدولية، الفكر املعارص، مجلـة العلـوم :  جان فرميون-34

 . 1984كانون الثاىن ) 92(اإلنسانية، عدد 
النظريات الحديثة ىف تفسري االضطرابات النفسية ): 2001( جمعة سيد يوسف -35

 . القاهرة، دار غريب للطباعة والنرش" مراجعة نقدية " 
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تربيـة التسـامح ورضورات ): 1995( الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية -36
 . التكافل االجتامعي، الكويت، الكتاب السنوي العارش

املدرسة والرتبية الدميوقراطية ىف إطار تعليم مفـاهيم ): 2003( حسني يعقوب -37
الطالـب، العـددان األول والثـاين، / نسان، مجلـة املعلـمحقوق اإل

 . حريان، كانون األول، اليونسكو ن دائرة الرتبية، عامن، األردن
مجلة املستقبل العـرىب، / اغرتاب املثقفني العرب، بريوت): 1978( حليم بركات -38

 ).2(يوليو العدد 
قيل والسـعة العقليـة دور كل من النمو الع): 1996( حمدى عبد العظيم البنا -39

واألساليب املعرفية يف التنبؤ بالتحصيل الدراىس يف العلـوم، مجلـة 
 ).30(كلية الرتبية جامعة املنصورة، العدد 

فعالية التدريس باسـرتاتيجيات املتشـابهات ): 2000( حمدى عبد العظيم البنا -40
ـة  ـدى ـطـالب املرحـل ـة ـل يف التحـصـيل وـحـل املـشـكالت الكيميائـي

يف ضوء بعض املتغريات العقلية، الجمعية املرصية للرتبية الثانوية 
العلمية، املؤمتر العلمي الرابـع للرتبيـة العلميـة للجميـع، القريـة 

-566 أغسطس، املجلد الثاين، 3 – يوليو 31الرياضية باإلسامعلية، 
705. 

املرأة العربية وقضـايا التغيـري، بحـث اجتامعـى ىف ) 1982( خليل أحمد خليل -41
 . ريخ القهر، بريوتتا

 ديبا نارايان، روبرت تشلمربز، مريلك شاه و باىت بتيش، أصوات الفقراء، صـيحة -42
 ) 2002(للتغيري، ترجمة مركز األهرام للرتجمة والنرش 

ـون -43 ـعيد حـن ـمية ـس ـة ): 2001( رـس ـة املرتبـط ـريات الدميغرافـي ـض املتـغ دور بـع
 سـنة ألحـداث 12-8مبشاهدة األطفال الفلسطينيني ىف العمر من 

انتفاضة األقىص عـىل شاشـة التلفـاز ىف تغيـري سـلوكهم، دراسـات 
) 2(العد ) 11(نفسية، رابطة األخصائيني النفسيني املرصية املجلد 

 .  إبريل
أزمة املشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان ىف ): 1996( رعد عبودى بطرس -44

اسـات الوحـدة  مركـز در–الوطن العريب، مجلة املستقبل العـريب 
 0العربية، بريوت 

أوضاع املرأة والرتبية السكانية ىف البحـرين، ورقـة ): 1991( رفيقة سليم حمود -45
ـة الـسـكانية واـملـرآة " مقدـمـة إىل الحلـقـة الدراـسـية ـحـول  الرتبـي

مكتب اليونسـكو اإلقليمـي للرتبيـة ىف الـدول العربيـة، " العربية 
 .  عامن، أكتوبر
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دور اـملـرآة ىف إدارة التعـلـيم الـعـايل ىف املنطـقـة ): 1994 ( رفيـقـة ـسـليم حـمـود-46
العربية، املجلة العربية للرتبية، املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة 

 . ، ديسمرب)2(العدد ) 14(والعلوم، املجلد 
االقتصاد السيايس للبطالة، عامل املعرفة، الكويـت، املجلـس ): 1997( رمزى زىك -47

 ).226(فنون واآلداب، العدد الوطني للثقافة وال
دراـسـة نفـسـية ألطـفـال املـيـاتم واـملـدارس والـحـرب ىف ): 1986( ريتـشـارد داى -48

ـة، والجامـعـة  ـة العربـي ـة لتـقـدم الطفوـل ـة الكويتـي ـان، الجمعـي لبـن
 األمريكية ىف بريوت 

 -سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصـة واملعـوقني ): 2002( زينب محمود شقري -49
 .1 املجلد األول، ط– املعاق نداء من اإلبن

تحليل (اغرتاب املرأة يف علم االجتامع املعارص، ): 1977( سامية حسن الساعايت -50
املركز القـومي للبحـوث االجتامعيـة ). اجتامعي ملظاهره وأسبابه

 ) 2- 1(، العدد )14(والجنائية، املجلة االجتامعية القومية، املجلد 
لبطالـة بـني الشـباب حـديثى التخـرج، العوامـل، ا): 1992( سامية خرض صالح -51

 . اآلثار، العالج، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية
. تعليم األمة العربية يف القرن الحادي والعرشين): 1991( سعد الدين إبراهيم -52

 . عامن منتدى الفكر العريب.   الكارثة واألمل0
الهيئـة املرصيـة : القـاهرة. سـاناالغـرتاب يف حيـاة اإلن) 1976( سعد املغربـي -53

العامة للكتاب باالشرتاك مع الجمعية املرصية للدراسات النفسية، 
 . الكتاب السنوي الثالث

 األنوثـة –الخوف مـن النجـاح وعالقتـه بالـذكورة ): 1994( سعد عزيز الكناىن -54
رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، كليـة اآلداب . لدى طلبة الجامعة

 . جامعة بغداد
الفكـر الرتبـوى العـرىب الحـديث، سلسـلة عـامل ): 1987( سعيد اسامعيل عـىل -55

 )113(املعرفة، الكويت، العدد 
نظـرات ىف الفكـر الرتبـوى، القـاهرة، مركـزابن ): 1993( سعيد اسـامعيل عـىل -56

 خلدون، ودار سعاد الصباح 
رشيـن، التعليم عىل ابـواب القـرن الحـادى والع): 1998( سعيد اسامعيل عىل -57

 . القاهرة، عامل الكتب
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دراسـة العالقـة بـني رتـب الهويـة والنمـو ) 2001( سعيد عبد الواحد عبد ربه -58
الخلقي لدى طالب الجامعة، رسالة ماجستري غـري منشـورة، كليـة 

 .الرتبية جامعة الزقازيق
اغـرتاب املثقـف العـرىب، املسـتقبل العـرىب، ): 1987( سلمى الخرضاء الجيـوس -59

 ).7 (العدد
العزلة االجتامعية عند املسنني وعالقاتها باالكتئـاب ): 1985( سلوي عبد الباقي -60

 ) 9(مجلة كلية الرتبية، جامعة طنطا، العدد . النفيس
الثواب والعقاب لطفل ما قبل املرحلة االبتدائية، مجلة ): 1991( سلوى مرتىض -61

 ). 44(السنة ) 3(الطفل العريب، العدد 
البطالة وعالقتها باغرتاب الشباب الخريجني دراسة ): 2004(حمد حامد  سمري أ-62

 .ميدانية عىل عينة من الشباب يف املجتمع املرصي
دراـسـة الـسـلوك اإلنـطـوايئ ـلـدي املـسـنني ـمـن ): 2000( ـسـهام عـبـد الحمـيــد -63

ـني ـنني، ج. الجنـس ـة املـس ـريب األول لرعاـي ـي الـع ـؤمتر اإلقليـم ، 1اـمل
 .170 – 153جامعة حلوان،، 

 صعوبات التعلم، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية ): 1979( سيد احمد عثامن -64
 .مكتبة االنجلو املرصية. صعوبات التعلم): 1990( سيد أحمد عثامن -65
 -اإلثراء النفيس، دراسة ىف الطفولـة ومنـو اإلنسـان ): 1994( سيد أحمد عثامن -66

 . القاهرة، مكتبةاألنجلو املرصية
دراسة تجريبية ملدى فاعلية برنـامج قـائم عـيل ): "1994(لسيد خالد مطحنه  ا-67

نظرية تشغيل املعلومات يف عالج صعوبات التعلم لـدى األطفـال 
 .رسالة دكتوراه، كلية تربية، جامعة طنطا" يف القراءة

الرتبية وتحديث اإلنسان العريب، القاهرة عـامل ): 1988( السيد سالمة الخميىس -68
 .الكتب

، القـاهرة، الـدار "شـبابنا آمالنـا"الشباب وأزمـة التعبـري ): 2000( سيد صبحى -69
 . املرصية اللبنانية

تاريخهـا، مفهومهـا، " صـعوبات الـتعلم ): 2000( السيد عبد الحميـد سـليامن -70
 . القاهرة، دار الفكر العريب" تشخيصها، عالجها 

 وبعـض متغـريات الشخصـية العالقـة بـني الزحـام): 1994( السيد فهمى عـىل -71
ـة اآلداب،  ـورة كلـي ـري منـش ـوراه ـغ ـالة دكـت ـنفيس، رـس ـق اـل والتواـف

 .باملنوفية
 . بحوث نفسية، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية): 1991( شاكر عطية قنديل -72
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، املـؤمتر "طبيعتهـا وخصائصـها " إعاقـة التوحـد ): 2000( شاكر عطية قنـديل -73
نـحـو رعاـيـة نفـسـية . " ـعـة املنـصـورةالـسـنوى لكلـيـة الرتبـيـة جام

 وتربوية أفضل لذوى االحتياجات الخاصة 
اإلعاقة كظاهرة اجتامعية، املـؤمتر السـنوي الثـاين ): 2000( شاكر عطية قنديل -74

نحو رعاية نفسية وتربوية أفضل لـذوى " لكلية الرتبية باملنصورة 
 االحتياجات الخاصة 

البـنـاء املـعـريف، مـحـارضة مرـكـز اإلرـشـاد إـعـادة ): 2000( ـشـاكر عطـيـة قـنـديل -75
 النفيس، جامعة عني شمس 

ـدران -76 ـبل ـب ـة ): 1995( ـش ـكندرية، دار املعرـف ـيايس، اإلـس ـام الـس ـة والنـظ الرتبـي
 . الجامعية

كام يكون املجتمع تكون الرتبية، االسكندرية، دار املعرفـة ): 1993(شبل بدران -77
 . الجامعية

العنف ضد املرأة وعالقتـه بـبعض سـامت ): 1999( صفوت فرج، حصة النارص -78
 الشخصية، دراسات نفسية، القاهرة، املجلد التاسع، العدد الثالث 

املـؤمتر ) رؤية سـيكولوجية(العنف األرسى ): 1993( ضحى عبد الغفار املغازى -79
 –العلمي السادس، الجزء األول، كلية الخدمة االجتامعية، الفيـوم 

 .القاهرة
القيم ىف العمليـة الرتبويـة، معـامل تربويـة، مؤسسـة ): 1984(ن اهر  ضياء الدي-80

 . الخليج العريب
 دراسة –التقرير الثاىن " العنف ىف األرسة املرصية ): 2000( طريف شوقى فرج -81

القاهرة، املركز القومى للبحـوث االجتامعيـة " نفسية استكشافية 
 . والجنائية

 . مجلة العلوم االجتامعية، جامعة الكويتاالغرتاب، ): 1981( طلعت منصور -82
دراسة التفاعـل بـني املـنظامت املتقدمـة ): " 1995( عادل السيد محمد رسايه -83

والسعة العقلية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف تعليم املفـاهيم 
رسـالة ماجسـتري غـري منشـوره، كليـة الرتبيـة، جامعـة ". العلمية 

 . طنطا
أسـس األخـالق االقتصـادية، منشـورات جامعـة دمشـق، ): 1983( عادل العـوا -84

 . دمشق، املطبعة الجديدة
علـم الـنفس النمـو، القـاهرة، دار الحسـام ): 1996( عادل عـز الـدين األشـول -85

 . للطباعة والنرش والتوزيع
إعاقة التوحد لدى األطفـال، القـاهرة، : الذاتوية): 2000( عبد الرحمن سليامن -86

 لرشق مكتبة زهراء ا
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ـرحمن عيســوى -87 ـد اـل ـة، ): 1999( عـب ـة الجامعـي ـنفيس، دار املعرـف اإلرشــاد اـل
 ).442-432(اإلسكندرية 

،  القيـاس ) االجـرتارى–الـذاىت (الطفل التوحـدى ): 1999( عبد الرحيم بخيت -88
والتشخيص الفارق، املؤمتر الدويل السادس ملركز اإلرشاد الـنفيس، 

 جامعة عني شمس 
العالج النفيس السلويك املعريف الحديث، أسـاليبه ): 1994(ر إبراهيم  عبد الستا-89

 . وميادين تطبيقه، القاهرة دار الفجر
ـراهيم -90 ـتار إـب ـد الـس ـه ): 1998( عـب ـعرص الـحـديث فهـم ـاب اـضـطراب اـل االكتـئ

املجلـس الـوطني ): 239(وأساليب عالجـه، عـامل املعرفـة، العـدد 
 . الكويت-للثقافة والفنون واآلداب 

  عـبـد الـسـالم عـبـد الغفار،ـعـادل األـشـول،عبد املطـلـب القريـطـى، نبـيـل ـحـافظ -91
مظــاهر إســاءة معاملــة الطفــل ىف املجتمــع املرصي، ): 1997(

 .القاهرة، أكادميية البحث العلمي
ظاهرة عزوف الشـباب العـريب عـن مهنـة ): 1983( عبد العزيز الحمد العزوز -92

 . لثقافة والعلوم، تونسالتدريس، املنظمة العربية للرتبية وا
تربيـة األطفـال واملـراهقني ): 1999( عبد العزيز الشـخص، زيـدان الرسطـاوى -93

دار الكـتـاب الـجـامعي، ) النظرـيـة والتطبـيـق(املـضـطربني ـسـلوكيا 
 . العني اإلمارات العربية املتحدة

 مظاهر االغرتاب عند معلمي املرحلة الثانويـة ىف): 1995( عويدات الـلـه عبد -94
 ). 6 (32األردن، دراسات، الجامعة األردنية، عامن، األردن 

أثر توقعات املعلمني ىف ذكاء الطلبة ): 1989( عويدات، نزيه حمدى الـلـه عبد -95
وتحصيلهم ومفهوم الـذات لـديهم عنـد عينـة أردنيـة مـن طلبـة 

، )6(، العـدد )16(الصف األول االعدادى مجلة دراسـات، املجلـد 
 ية الجامعة األردن

فاعلية برنامج سلويك تدريبي يف تخفيف حدة ) : 1997( عبد املنان مال معمور -96
أعراض اضطراب األطفـال الـذاتويني املـؤمتر الـدويل الرابـع ملركـز 

 .اإلرشاد النفيس بجامعة عني شمس
مامرسـة خدمـة الفـرد مـع حـاالت العنـف ) 1993( عبد النارص عوض احمـد -97

املـؤمتر ) امل واملظاهر وطرق املواجهةدراسة نظرية للعو(األرسى 
 . العلمي السادس، الجزء األول، جامعة القاهرة، فرع الفيوم

سيكولوجية الفروق الفرديـة بـني النظريـة ): 1994( عبد الوهاب محمد كامل -98
 .2القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، ط. والتطبيق
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/ دراسـات ميدانيـة" س بحوث ىف علم النف): 2002( عبد الوهاب محمد كامل -99
 . تجريبية، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية

املجتمع العريب املعارص، بريوت، مركز دراسات الوحدة ): 1979( عزام ادريس -100
 العربية 

األسـباب والنتـائج، : سوء معاملة كبار السن): 2003( عزة عبد الكريم مربوك -101
 . لقاهرة، ا)3(العدد ) 13(دراسات نفسية، املجلد 

العالقة بـني البطالـة والـوالء للـوطن والتطـرف ): 2001( عصام محمد زيدان -102
لدى خريجي الجامعات، مجلية كليـة الرتبيـة باملنصـورة، العــدد 

)46 .( 
اإلرشـاد األرسى لألطفـال ذوى الحاجـات الخاصـة ): 2001( عالء الدين كفاىف -103

ر قبـاء للطباعـة والـنرش ،  دا)كتاب لآلباء واملعلمني واألخصائيني(
 . والتوزيع، القاهرة

الدميوقراطية الرتبوية، من دميوقراطية املدرسة إىل ): 2002( عىل أسعد وطفة -104
 . الدميوقراطية ىف املدرسة، مجلة الرتبية، قطر

األداء اـلـدميوقراطى للجامـعـات العربـيـة، ـشـئون ):2000( ـعـىل أـسـعد وطـفـة -105
 ) 68(مجلد ) 17(اجتامعية، عدد 

 .علم االجتامع الرتبوى، الكويت مكتبة الفالح): 1998( عىل أسعد وطفة-106
السلوك التنظيمـي ىف املجـال الرتبـوي، الطبيعـة األوىل، ): 1987( عىل عسكر -107

 .الكويت-دار العلوم للنرش والتوزيع 
ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، دار الكتاب الحديث، ): 2003( عىل عسكر -108

 .ويتالك
مـدى تعـرض معلمـي ): 1986( عىل عسكر، حسني جامع، محمـد األنصـاري -109

املرحلة الثانوية بدولة الكويت لظاهرة االحـرتام الـنفيس، املجلـة 
 ).10(العدد ) 3(الرتبوية، مجلد 

علـم الـنفس البيئـي، البعـد الـنفيس ): 2004( عىل عسكر، محمـد األنصـاري -110
 .  القاهرة، دار الكتاب الحديثللعالقة بني البيئة والسلوك، 

حرية اإلبداع ىف املجتمع العريب، املجلة العربيـة للثقافـة ): 1990( عىل عقلة -111
 ).18(العدد ) 10(السنة 

الشخصية الثقافية العربية، الهوية والغـزو، العـدد األول، ): 1997( عىل عقلة -112
 . السنة األوىل

الـجـزء الـثـاين، ) ا، انفعاالتـهـا، وعالجـهـاأمراـضـه(اـلـنفس ): 1988( ـعـىل ـكـامل -113
 . األردن، دار أوسكار
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، القـاهرة، الـدار "شبابنا آمالنـا " الثقافة العربية والشباب ): 2003( عىل ليلة -114
 .املرصية اللبنانية

الخـوف مـن النجـاح، بنيتـه ) 1998( عىل مهدى كاظم، سـعد عزيـز الكنـاىن -115
، الهيـئـة املرصـيـة العاـمـة وقياـسـه، مجـلـة عـلـم اـلـنفس، الـقـاهرة

 . السنة الثانية عرشة) 48(للكتاب، العدد 
الثواب والعقاب وتربية الطفل، مجلة ): 1980( فؤاد عبد اللطيف أبو حطب -116

 ).3(كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العدد 
منظـور سـيكولوجي، أعـامل : العمـل): 1996( فؤاد عبد اللطيف أبو حطـب -117

 .للجمعية املرصية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليميةاملؤمتر الرابع 
أثر استخدام كل من الرسوم وأسـئلة التحضـري ): 1996( فادية دميرتى يوسف -118

عيل تحصيل تالميذ الصف األول الثـانوى ذوى السـعات العقليـة 
املختلفة للمفاهيم التصنيفيه يف مادة األحياء، الجمعيـة املرصيـة 

 النظريـة –يم، املؤمتر الرابع، تكنولوجيـا التعلـيم لتكنولوجيا التعل
 . يوليو11- 9والتطبيق، 

مـدخل إىل علـم " أسس السلوك اإلنسـاين ): 1988( فاروق عبد الفتاح موىس -119
 دار عامل الكتب للنرش والتوزيع، الرياض " النفس العام 

ـاس العـنـف األرسى دراـسـات ىف الخد): 2002( فاطـمـة أـمـني أحـمـد -120 ـمـة مقـي
االجتامعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمـة االجتامعيـة، جامعـة 

 ). 8(حلوان، العد 
الـحـروب واـضـطراب الـسـلوك عـمـد األطـفـال وكيفـيـة ): 2000( فاطـمـة ـنـذر -121

 . ، جامعة قطر)54(التعامل مع األزمات، املجلة الرتبوية، العدد 
سيكولوجية األطفـال ): 1980( فتحي السيد عبد الرحيم، حليم السعيد بشاى -122

غري العاديني واسرتاتيجيات الرتبية الخاصـة،الجزء األول، الكويـت، 
 . دار القلم

سيكولوجية الـتعلم بـني املنظـور االرتبـاطى ): 1996( فتحي مصطفى الزيات -123
الطبعـة األوىل ) 2(واملنظور املعريف، سلسلة علـم الـنفس املعـريف 

 .  القاهرة-دار النرش للجامعات 
ـات -124 ـتعلم ): 1998( فتحــى مصــطفى الزـي ـة " صــعوبات اـل األســس النظرـي

ـنفس املـعـريف  ـم اـل ـة، سلـسـلة عـل دار ) 4(والتشخيـصـية والعالجـي
 . النرش للجامعات، القاهرة
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األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقـيل ) 1998( فتحي مصطفى الزيات -125
ـريف  ـة (املـع ـذاكرة –املعرـف ـار– اـل ـات، دار ا)  االبتـك ـنرش للجامـع ـل
 . القاهرة

علم النفس البيئي، ترجمة عبد اللطيـف محمـد :  فرانسيس، ت و ناك آندرو-126
خليفة، وجمعة سـيد يوسـف، الكويـت، مجلـس الـنرش العلمـي، 

 . 2002الطبعة الثانية، 
دراسة تنبؤيـة للعجـز املـتعلم والتشـوهات ): 1997( الفرحاىت السيد محمود -127

ض عوامل البيئة التعليمية املدركة لدى طالب املعرفية يف ضوء بع
املرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعـة 

 املنصورة 
فعالية برنامج لإلرشـاد املعـريف يف خفـض ): " 2002( الفرحايت السيد محمود -128

رسـالة دكتـوراه، ". العجز املتعلم لدى تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة 
 .ربية، جامعة املنصورةكلية ت

املامرسات الوالديـة وأسـلوب عـزو النجـاح ): 2004( الفرحاىت السيد محمود -129
والفشل وحصانة األطفال ضد العجز املـتعلم ىف مواقـف اإلنجـاز، 

 ) 45(املجلة املرصية للدراسات النفسية، العدد 
 –ريـات نظ(سـيكولوجية العجـز املـتعلم ): 2005( الفرحاىت السـيد محمـود -130

سلسلة علـم " القاهرة، املركز العريب للتعليم والتنمية، ) تطبيقات
 . ، الكتاب األول"النفس اإليجايب 

أثر سوء معاملة وإهامل الوالـدين عـىل الـذكاء ): 2002( فوقية محمد راىض -131
املعريف واالنفعايل واالجتامعي لألطفال، املجلة املرصية للدراسـات 

 يوليو ) 36(عدد النفسية، القاهرة، ال
اإلنسان يبحث عن املعنى، ترجمة طلعـت منصـور، ): 1982( فيكتور فرانكل -132

 .  الكويت، دار القلم
منـاذج مـن اسـرتاتيجيات إرشـاد (األطفال ىف األزمات ): 2001( فيوال الببالوى -133

 . مجلة الطفولة والتنمية، الكويت، العدد األول) األزمات لألطفال
 اإلنسان من هو، بغداد، دار الشئون الثقافية ): 1986(  قاسم حسني-134
اسـتمرارية األمنـاط : أن تكون امـرأة مثقفـة ىف إفريقيـا:  كريستني زوية نارى-135

الثقافية، ترجمة ماجـدة أباظـة، مختـارات ىف العلـوم االجتامعيـة 
  1999، أكتوبر )1(املجلد )  عربية–أفريقية (

 دراسة ألزمة الهوية ىف املراهقة، رسـالة دكتـوراه ):1986( كرمية سيد محمود -136
 . غري منشورة، مكتبة جامعة عني شمس املركزية
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أثر سياسـات اإلصـالح االقتصـادي عـىل األرس محـدودة ): 1988( كرمية كريم -137
 . ع، مطبوعات اليونيسيف.م.الدخل واألطفال مبرص، ج

توافـق، بـريوت، دار علـم الـنفس ودراسـة ال): 1974( كامل محمـد دسـوقي -138
 النهضة العربية 

إدمـان البـانجو لـدى طالبـات الجامعـة دراسـة ): 2000( كوثر إبـراهيم رزق -139
كلينيكية تشخيصية متعمقة، مجلة كلية الرتبية باملنصورة، العدد 

 ) 1(، املجلد )47(
 .الذاتوي دار صفاء للنرش والتوزيع، األردن): 2006( كوثر حسن عسلية -140
كتاب األولياء األمـور واملدرسـني ىف : ما مشكلة طفيل): 1987(طفي األسدى  ل-141

العجز الخاص عن التعلم مرتجم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
  إدارة التأليف والرتجمة والنرش –

 مدخل إىل علـم الـنفس، ترجمـة سـيد الطـواب وآخـرون : دافيدوف.   لندا ل-142
 . نرشالقاهرة، دار ماكجرو هل لل) 1983(

 .العنف األرسى، دار املدى للثقافة والنرش، بريوت): 2000( ليىل عبد الوهاب -143
ـدين -144 تـعـديل االتجاـهـات نـحـو ذوى ): 1998( ـلـيىل ـكـرم اـل

االحتياجات الخاصة، النرشة الدورية التحاد هيئات رعاية الفئـات 
 ).55(الخاصة، العدد 

قاىف والطفل العرىب، مجلة الطفولـة االغرتاب الث): 2008( محمد ابراهيم عيد -145
املجـلـد الراـبـع، ملجـلـس الـعـرىب للطفوـلـة ) 16(والتنمـيـة، الـعـدد 

 . والتنمية
االغـرتاب الـنفىس، القـاهرة، الرسـالة الدوليـة ): 1997( محمـد ابـراهيم عيـد -146

 . لإلعالن
ة الهوية والقلق واإلبـداع، القـاهرة، دار القـاهر): 2002( محمد إبراهيم عيد -147

 . للنرش والتوزيع
اتجاهـات ومنـاحى لفهـم العنـف األرسى، الثقافـة ): 2000( محمد أبو عليـا -148

 ).41(النفسية، دمشق، العدد 
مـدخل "علم النفس االجتامعي املعارص ) : 2004( محمد السيد عبد الرحمن -149

 .، القاهرة، دار الفكر العريب"معريف
ـة اســتخدام بعــض ): 1999( محمــد الســيد عــيل، ومحــرز يوســف -150 فعالـي

اسرتاتيجيات تجهيـز املعلومـات يف التحصـيل والقـدرة عـيل حـل 
املشكالت الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوى ذو السعات 
العقلية املختلفه، الجمعية املرصية للرتبية العلمية، مجلة الرتبيـة 

 العلمية، املجلد الثاين
ورـقـة عـمـل . الفعلـيـة والنفـسـية للطـفـلاإلـسـاءة ): 1988( محـمـد العطـيـوى -151

 . قدمت لندوة إساءة معاملة األطفال ىف األردن



 املراجع 
 

 391

العرب والرتبية واملستقبل تربية النكوص، أو تربية ): 2000( محمد جواد رضا -152
 . األمل، الكويت، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة

رص التعليميـة، الطفـل العـريب وتكـافؤ الفـ): 1997( محمد عباس نور الدين -153
 ) 90(مجلة شئون عربية، العدد 

فعاليـة برنـامج عالجـى إلضـطراب بعـض ): " 2002( محمد عبد الستار سامل -154
العمليات املعرفية لدى ذوى صعوبات التعلم من تالميذ املرحلـة 

 .، رسالة دكتوراه، كلية تربية، جامعة املنصورة"اإلبتدائية
أثر تباين توقعات وطموحات اآلباء واألبنـاء ): 1996( محمد عبد الستار سامل -155

عىل قلق االختبار والتحصـيل الـدراىس لألبنـاء باملرحلـة الثانويـة، 
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية جامعة املنصورة 

وكيـف نعـدهم للنضـج دار : مـن هـم االتـوتيزم): 1997( محمد عىل كامـل -156
 .النهضة املرصية

ـد مـحـروس-157 ـىل الـسـيد خرض  محـم ـناوى، ـع ـه ): 1990( الـش ـاب وعالقـت االكتـئ
بالشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقات االجتامعية، القـاهرة، 

 ).18(الجمعية املرصية للدراسات النفسية، العدد 
تخـطـيط التعـلـيم واقتـصـادياته، الـقـاهرة، ـعـامل ): 1998( محـمـد مـنـري ـمـرىس -158

 .الكتب
مراجعـة " اضطرابات الـذاكرة لـدى األطفـال ): 1999( محمد نجيب الصبوة -159

 ). 1(عدد ) 9(، دراسات نفسية، مجلد "نقدية 
النموذج الحيوي النفيس االجتامعي وكل مـن ): 2000( محمد نجيب الصبوة -160

ــي  ــلوك الطبيـع ــرف والـس ــلوك املنـح ــل (الـس ــه وعواـم محكاـت
 ) 3(العدد ) 10(دراسات نفسية، مجلد ) االستهداف

الرتبيـة ومشـكالت الشـباب، القـاهرة، بـدون ):. 1994( وجيه الصاوي  محمد-161
 . نارش

اإلحباط والهدر الرتبوي ىف التعليم العايل ىف األردن ): 2000( محمود الرشدان -162
ىف كتاب التعليم العـايل ىف األردن بـني الواقـع والطمـوح، بحـوث 

  . آيار18 -16املؤمتر الذى نظمته جامعة الزرقاء األهلية 
الذكاء والفقر، مجلة علم الـنفس، القـاهرة، ): 1987( محمود السيد أبو النيل -163

 . 1987يونيه ) 2(الهيئة املرصية العامة للكتاب، العدد 
نحـو حيـاة أفضـل للمسـنني، أهميـة الـدعم ): 1992( مديحة محمد العـزىب -164

 الـعــاطفي ىف تواـفــق املـســنني، املجـلــة املرصـيــة –االجتامـعــي 
 .1992إبريل ) 2(ت النفسية العدد للدراسا
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التوافق الزواجـى للمـرأة وعالقتـه بـبعض ): 2001( مديحة منصور الدسوقي -165
، "دراسة ىف اإلرشاد الـديني الزواجـى"املشكالت السلوكية لألبناء، 

 جامعـة األزهـر، العـدد التاسـع –مجلة كلية الدراسات اإلنسانية 
 ).599-581( القاهرة –عرش، الجزء الثاين 

نهاية عهد الوظيفة، ): 2000( مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية -166
انحـسـار ـقـوة العـمـل العاملـيـة، وـبـزوغ حقـبـة ـمـا بـعـد الـسـوق، 

 . اإلمارات
التميـز بـني مـرىض القلـق ): 2004( مريم حسـن الـيامىن، أحمـد عبـدالخالق -167

 نفسـية، ومرىض االكتئاب بواسـطة األعـراض الجسـمية، دراسـات
 ). 1(العدد ) 14(املجلد 

االغرتاب النفيس ىف عرص العوملة، مجلـة علـم الـنفس ): 2005( مرصى حنورة -168
 . أبريل) 1(العرىب املعارص، القاهرة، العدد 

ـريك -169 ـد ـت ـت، ): 1993( مـصـطفى أحـم ـة الكوـي ـة ألزـم ـات الجامـع ـق طالـب تواـف
 ). 3(العدد ) 3(دراسات نفسية، القاهرة، مجلد 

األحداث الجـانحون، دراسـة نفسـانية اجتامعيـة، ): 1975( مصطفى حجازي -170
 . دار الحقيقة، بريوت

املناخ األرسى االجتامعـي وتكـافؤ فـرص التعلـيم، ): 1981( مصطفى حجازي -171
 . ، بريوت)24(مجلة الفكر العريب، معهد اإلمناء العريب، العدد 

ـازي -172 ـطفى حـج ـي): 1998( مـص ـف االجتامـع ـيكولوجية : التخـل ـدخل إىل ـس ـم
 .  بريوت، معهد اإلمناء العريب) 7ط(اإلنسان املقهور 
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